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 ה מ ד ק ה

 ?בבמ תונכת לעו הפשה לע

 לקספ זיילב תועידה הגוהו ?אקלטמתמה לש ומש לע היורק (ק0504| ) לקספ תפש

 תנוכמ תא איצמה לקספ .תפרצב 1662-1623 םינשה ןיב יח רשא ,(813156 ק8568])

 .םיסלמה בושיחב ויבאל עייסל ידכ ,הגוסמ הנושארה ,ק1%5|4564 בושלחה

 ?עדמ הות?יפל תובר ומרת בושחימה םוחתב ולש תוירואיתהו תויעדמה ויתודובע

 .וננמז לש בשחמה

 תיבב (270%. .(  אּוז%ה) תריוו סולקינ רוספורפ י"ע החתופ לקספ תונכתה תפש

 1969-ב ל?חתה הפשה ןונכת .הירציווש ,ךיריצב (6ז8) ?נכטללופ ?לרדפה רפסה

 לש הנושארה תינקיתה הסריגה .ןושארה רדהמה בתכנ רשאכ ,הנשכ רחאל םייתסהו

 .1974 תנשב המסרופ לקספ תפש

 וא ,תובכרומ ,תוטושפכ ובשחנ וז הפוקתב תומייק ויהש תוברה תונכתה תופש

 60"06%4"55) ?נבמה תונכתה לש תונורקעל ומיאתה אלש תוטיש לע תוססובמ

 ,תישעמ הדובעלו םיליחתמל תומיאתמ ןניא ןהש ןעט תריוו 'פורפ .(קיסטי8חותו 9

 .השדח הפש חתפל טילחה ןכלו "תוינויגה" ןניאו תויבקיע ןניא ןהש ןויכמ

 ?ואר ,םהיפל תגהונ לקספ תפש רשא ,ינבמה תונכתה תונורקע לש תובישחה תאפמ

 :םידחא םירבד םהל שידקנש

 ?כרד המכו המכ אוצמל ןתינ ,בשחמב ןורתפל תדמוע רשא ,תחא תמיוסמ היעבל

 ?וטיב ?דלל האב רשא ,תאזכ תיפרג הגצהל .תיפרג הגצה תרזעב תוירשפא ןורתפ

 :תונורתי רפסמ םנשי? ,המ?רזה םישרתב

 תאו תינכתה לש םיירקיעה םיעטקה תא הרורבו החונ הרוצב גיצהל ןתינ .א

 .םה?ינ?ב םירשקה
 ,דרפנב תינכתה לש עטק לכב תוירקיעה תולועפה לש ףצרה תא תוארל ןתינ .ב

 .התוא םיביכרמה םיירקיעה םיעטקה ףצר תאו

 .היטרפ לכל סנכהל ?לב ,תינכתה תא ןיבהלו אורקל ןתינ .ג

 תונורתפ תריציב םהלשמ הדובע ?ללכ חתפל םינתינכת וגהנ תובר םינש ךשמב

 הנבמה ךבתסהו ךלה ךכ - הלודג תינכתה התיהש לככ ךא ,םהיתוינכתב םייגול
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 הטלשו רדס סינכהל ךרוצה עבנ ןאכמ .תבכרומו השק רתוי התיה הלש הקזחאהו
 .םינותנ דוביע לש הז םוחתב

 תוינכת רוצ?ל ורשפיא רשא ,תוטיש וחתיפ הקיטמיתמהו םיבשחמה םוחתמ עדמ ישנא
 אל ןתקזחאו לק רתוי היהי ןהב לופיטהש ידכ ,םיעובק םיטרדנטסו םילכ תרזעב
 ,תוינכת תביתכלו םימישרתה םוחתל תעגונ וחתופש תוטישה ןמ תחא .םיישקב לקתת
 .?נבמ תונכת תארקנ איהו

 :שארמ םירדגומ רשא ,םייסיסב םינבמ יגוס השולש תרזעב תינכת לכ בותכל ןתינש ,תעבוקה ,תיטמיתמ המרואית לע תססובמ ינבמה תונכתה תטיש
 .(56006066) יתרדס הנבמ .א
 .(8"1%6שוסח) היצרטיא הנבמ .ב
 .(56166%וסח) הריחב הנבמ .ג

 .?נבמה תונכתה יללכל םאתהב ,רתוי תטרופמ הקולחב ותוא קלחל רשפא ,שורדש הדלימבו תחא האיצי תדוקנו תחא הסינכ תדוקנ שי הנבמ לבל .הנממ תוטסל ןיאש ,העובק תינבת ילעב םימישרתב םיגיצמ םינושה םינבמה תא

 רשא ,?נבמה תונכתה תונורקע יפ לע הניה לקספ תפשב תונכתל הכרדהה ,הז רפסב
 .תובכרומ תויעב םירתופ רשאכ םג ,רורבו טושפ הנבמ תולעב תוינכת לש חותיפ םירשפאמ

 :תוטלוב תונוכת רפסמ ויה תריוו לש השדחה תונכתה הפשל

 .ריעז בשחמב םג לועפל לוכיש ינוכסהו ליעל רדהמ
 .ק//1 ,6080| ,?0חזחהא :הל ומדקש תופשה תמועל הבר תוטשפ

 .8516-ו :08781% תמועל תורפושמ תויצקנופ .
 64(. דע 1 םיקרפב ןייע) ינבמה תונכתה תונורקעל םימיאתמה םינבמ לש בר רפסמ

 .(17 ,16 ,14-10 םיקרפב ןייע) תוצובקו תורשרושמ תומישר ,תומושר :ם?נותנ ינבמ רפסמ לש טושפ םושיי .ה
 .(17 ,15 םיקרפ האר) םיעיבצמ םינתשמו היסרוקר ןוגכ ,תודחוימ תונכת תוטישב הכימת .ו

 ב > ₪ א

 .םיריעזו םינטק םיבשחמב ףא הלועפל התוא םיאתהל היהי לקש ךכל םרת לקספ תפש לש הזה (26510ח) ןוכיתה .(% 00%10ת5) לדחמ תורירב אלל שארמ תורדגה לעו ינבמה תונכתה תעמשמ לע ,םייסדנה/םייעדמ ם?ידוב?על תוינייפואה תויסיסבה תורישה תויצקנופ לע אוה שגדה לקספ תפשב .יסדנה/יעדמה םוחתבו ילהנימה םינותנה דוביע םוחתב תושורד רשא ,תופסונ תונוכת תללוכו לקספ תפשמ רתוי הרישעו תבכרומ וז הפש .מבי י"ע החתופש ,1/!7 הפשה תא םג תונייפאמ 'ו דע 'ד תונוכתה

 .םינוש םלנרצי י"ע תוקוושמה ,ולאה תודיחיה לש תונוכתב ינושה ללגב טלפהו טלקה תודיחיב לופיטה םוחתב םניה םבורו םייתועמשמ םניא ןהיניב םילדבהה .תורחא תונכת תופשב םג השענש םשכ ,הפשה לש תונוש תואסריג ורצונ םירבדה עבטמו םרובעב םג םירדהמ וחתופ קושל םיבשחמ-ורקימה ועיגה רשאכ .ם?לודג םיבשחמ רובע הל?הת וחתופ לקספ תפש לש תונושארה תואסריגה

 ךט"פס) לקספ-וברוטע תסריג שומישב הצופנ םיישיא םיבשחמבו םיבשחמ-ורקימב
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 תנתונו ןטקה בשחמה לש המצועלו תלוביקל התמאתהב תנייפואמ איה .(ק8568]

 רשא ,(56ו%50") ךרועהו הי?חנהה ?טלרפת תרזעב לועפת תוחונ לש הבר הדימ

 לקספ תפש ןיבל הניב םילדבהה לעו לקספ-וברוט תסריג לע .רדהמה םע םיבלושמ

 .הז רפס לש 'ב תפסנב אורקל רשפא תינקיתה

 רפסה לע

 המרב לקספ תפש דומילל סרוקה תא םיווהמש םיאשונב קסוע ונינפלש רפסה

 ןוכמהו תוברתהו ךוניחה דרשמ לש תושירדה פל ,תיאטלסרבינואו תינוכית

 .ימצע דומ?לל םגו התיכב דומ?לל םיאתמ אוה .(ט"המ) תיגולונכט הרשכהל

 םיבכרומ םיאשונל רבועו וז הפשב תונכתל סיסבה תא הגרדהב גיצמ רפסה

 תפסנב ןילעי םא תושעל ביעיי תונכת דומילב ליחתמה .התוא תודחיימה תונוכתלו

 םיפיעסה .הפשה דומ?לל שגינ אוהש ינפל ,םינותנ דוב?יעל אובמה תורפסבו 'א

 םהילע גלדל רשפאו (*) תיבכוכב ּונמוס םדקתמ דומ?לל םידעוימ רשא ,תולאשהו

 .דומילה ףצרב עוגפל ילבמ

 אוה תואמגודו םירבסה תרזעבו הפשה יביכרמ תא ריכהל דמולה תא ךירדמ רפסה

 תויצקנופב ,םיבכרומו םיטושפ םינבמב שמתשהל ;תינכות בצעל ותוא החנמ

 ;לילמת ךורעל ;תומושר לש םינבמבו םיכרעמב ,םינותנב לפטל ;תורודצורפבו

 'ב תפסנב .דועו תומדקתמ דוביע תוטיש לצנל ;שופיחו ןוימ תוטיש ליעפהל

 וז הסריג ןיב םילדבהה םירבסומו לקספ-וברועב םג שמתשהל דציכ הייחנה תנתינ

 .תינקיתה הסריגה ןיבל הפשה לש

 ףוריצב תינכות לש המגדה *"ע ,ולש ידיימ לוגרתו אשונ תגצה איה היגולודותמה

 הנבה תולאש םיללוכ רשא ,םיבר םיליגרת ונתינ קרפ לכ ףוסב .םיטרופמ םירבסה

 .תונכת תולאשו הרזחו

 .רפסה ?קרפ ראשלו הפשה דומילל סיסבה םה םינושארה םיקרפה תנומש

 ,םינותנ לש עלקמ תובכרומה תוטושפ תוינכות טנדוטסה ינפב תוגצומ 1 קרפב

 םינתשמב םיקסוע 5 קרפ דעו הז קרפב .תואצות לש טלפו תוטושפ בושלח תולועפ

 .דבלב םיירפסמ ם?כרע םיגציימה

 תונכתו ללכב "נבמ תונכת םינייפאמה הרקבה ינבמ םיגצומ 4 ,3 ,2 םיקרפב

 .טרפב לקספב

 .רתולב םייסליסבה םינותנה ינבמ םהש ,םיכרעמב םיקסוע 5 קרפב

 םיוות ונייהד ,םי?רמונ אל םינותנב שומישה לגרותמו רבסומ ,גצומ 6 קרפב

 .תוזורחמו

 לע םג ליעפהל רשפאש ,גוזימו ןוימ ,שופיח לש תונוש תועיש תוגצומ 7 קרפב

 .תוזורחמ לע םגו םיירמונ םינותנ

 .תויצקנופו תורודצורפ תועצמאב ינבמ תונכת לש ףסונ בלשב םיקסוע 8 קרפב

 ןפואב םתוא דומלל ץלמומ .הפשה דומיל לש ינשה בלשל םיכייש (17)-(9) םיקרפה

 ,תונכת יאשונ םנשי הלא םיקרפב .ןיינעה יפל םיאשונ לע גלדל רשפא ךא ,רדוסמ
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 .'א חפסנב רבסומש יפכ ,בשחמב םירפסמה תקזחא תוטישב איקב היהי דמולהש לוארה ןמ .םדקתמה דומילה בלשל םיכי?ש רשא ,תולאשו םיפיעס (*) תיבכוכב ונמוס ,ותוחונל .ליחתמה דימלתה לש דומ?לה תרגסממ םיגרוח םהמ םיקלח רשא

 .םידומילה תרגסמל םימיאתמ םניא םיאשונה םא ,ונממ םיקלח לע וא ,ולוכ לע גלדל רשפאו תורודצורפב םיקסועה םימדקתמ םיאשונ המכב לפטמ 9 קרפ

 .תומושרב שומישל תואמגודה לע דוקשל ץלמומ ןכ לעו דומילה ךשמהל בושחו יזכרמ אשונ והז .תומושר לש אשונב ןד 10 קרפ

 .םיצבק אשונב תלפטמה תחא הדיח? םיווהמ 13 ,12 ,11 םיקרפ
 רדהמב םהב שמתשהל םאו ךיא קודבל ךירצ ארוקה ןכ-לעו לקספ תפש לש תואסריגה לכב ם?לולכ םנ?א םייתרדס סקדניאו םיריש? םיצבק לש םיאשונה  .תנכתמה י"ע תובתכנ אלו תורש תינכותב תוקפוסמ ללכ ךרדב רשא ,םיצבק ןוימו דוב?יעל תונוש תורודצורפ ,לשמל ומכ דחו?מ ןיינע םהב ןיא םא םימיוסמ םיאשונ לע גלדל רשפא
 .ותושרבש

 לש םדוקה דומ?לה לע ססבתמ וניאו ומצע ינפב דמוע אוה .תוצובקב קסוע 14 קרפ
 .םיצבק

 (היסרוקר) 15 קרפ לע גלדל רשפא יכ םא ,תחא הדיחי םיווהמ 17 ,16 ,15 םיקרפ
 .םיצעב םיקסועה 17 קרפב םיאשונ לעו

 םנ?אש וא ,תונכתב םינושארה םהידעצ תא םישוע רשא ,םידימלתל ןווכמ 'א הפסנ
 .םירפסמ תגצהל תונושה תוטישה םה םיבושחה םיאשונה .?עדמ תונכת תפש םיריכמ
 , , .הלא םיאשונל תוסחייתה שי רפסה יקרפמ המכב

 ויתונוכת םע הל דחוימה רדהמה תאו לקספ-וברוטה תסריג תא גיצמ 'ב הפסנ
 .ורקימבו ישיאה בשחמב שמתשמה תוחונל תומאתומה

 תא קימעהלו ביחרהל ןיינועמה דמולהו ארוקל רשפאת רפסה ףוסבש היפרגוילביבה
 םירפס :ארוקה תוחונל ,םיקלח רפסמל תקלוחמ איה .לקספ תונכתה תפשב ויתועידי
 .בשחמה הנבמלו א"נעל אובמל עקר תורפסו תילגנאב םירפסו תירבעב

 ריכהלו ול םישורדה םיאשונ אוצמל ארוקה לע ולקי סקדניאו םיחנומה ןולימ
 .תילגנאבו תירבעב םיצופנ םיחנומ

 ?רפסב י/דמלת ךיא
 :ם?בלש 3-ב קרפ לכ דומלל עצומ

 תינכת בשחמב ץירהל רשפא ,והשלכ ישוק שי םא .קרפה לש ונכות תא דומלל .א
 .וב תועיפומה תואמגודה ןמ רתוי וא תחא

 .רמוחה תנבה תא קימעהל ידכ תולאשה לע בתכב תונעל .ב

 .בשחמב םתוא ץירהלו תונכתה יליגרתמ המכ לע בישהל .ג

 דמועש בשחמב לקספ תפש לש הלעפהה תוארוה רפסב ןייעי םא תושעל ב?עיי ארוקה
 .תונכתב ליחתמ אוהש ינפל ,ותושרל
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 1 קרפ

 הספדהו בושיח תוינכת

 תונכת תפשב הל?עב ןורתפ 41

 ןורתפה ןונכת 1

 :םיבלש לנש ללוכ בשחמה תרזעב הלעב לש ןורתפה ךילהת

 .(2כ6518ם) ןוכית .א

 םלשמתשמ ךכ םשל .היעבה ןורתפל םילגולה םידעצה תא םלראתמ ,ןוכלתה בלטב

 .ךשמהב הארנש :פכ ,םלמישרתב

 .(0081מ8) דודלק וא ,(?ץספצהתת1ת8) תונכת .ב

 .תונכת תפשב תובתכנ רשא בשחמ תודוקפל הלא םידעצ םלמגרתמ תונכתה בלשב

 עצבל בשחמל תומרוג ,(?ץסקצהמ) תלנכת ןתוא הנכנ רשא ,תודוקפה תרדס

 היעב לש ןורתפל וא  ,תרדגומ האצותל עיגהל ןתילכתש תומיוסמ תולועפ

 !80ת1ת6) הנוכמ תפשב תודוקפה תא בותכל ךירצ ,הרואכל | ..תרדגומ

 הלועפ ךרד.ןעצבל ולכול םילנורטקלאה ולבליכר וא ,בשחמהש לדכ ( 86

 818ם) תלליע הפשב תנכתנ הז םוקמב .ןאכ ךכב ןודנ אלו הלוצר הנלא וז

 החונו שונא תפשל המוד רשא ,(245641) לקספ תפשב - (1,6061 6

 תפשל התוא בסהל ךירצ וזה תינכתה יפ לע לועפל לכוי בשחמהש ידכ .תונכתל

 רדהמ תינכת תועצמאב ,תנכתמה תוברועמ אלל תלשענ וז המישמ .הנוכמ

 ,(תטמ) ץ?רהל רשפאו הנוכמ תפשב תינכת םילבקמ רודלהה רחאל .(0000116ע)

 .בשחמב התוא (₪א60ט56) עצבל וא

 תועש 5 לע לעופ לש לעובשה רכשה בושיח אלה רותפל ונילעש אמגודל היעבה

 תנכה ןמזב .לקספ תפשב בשחמ תינכתב ,רומאכ ,גלצנ ןורתפה תא .ולש הדובעה

 לע ,אופיא לכתסנ .דבע אוהש תועשה רפסמו העשל ורכש רועלש םיעודל אל תלינכתה

 הנוש תויהל לוכי םכרע לכ ,8:182165 - םינתשמ וא) םימלענכ ולאה תויומכה

 .המאתהב 5801-ו 58108 תומשה תא םהל ןתינו (תלנכתה לש הצרה לכב

 .51407-ו 5ע108 םלנתשמה רובע םי:רפסמ םיכרע הל קפסל שי תינכתה תצרה ןמזב

 ונל רוסמלש האצותה אלה ,לעופה לש יעובשה ורכש רמולכ ,םישפחמש הבושתה

 ןי:צל -  דחא דיקפת קר לטומ ונילע .תלנכתה לש חלצומה עוצלבה ףוסב בשחמה
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 ("ןסחואת" רמול היה לבוקמ תועטב ,560%6) ןסתות ובש בשחמה ןורכיזב םוקמ
 לשללשה הנתשמה אוהש ,50148 ארקנ הז םוקמל .הנכומ הלהת רשאכ הנוכנה הבושתה
 .תינכתב

 ,(16תסצע) ןורכיזב םלאת לש תומש םלווהמ ונרדגהש םילמלענה ,בשחמה תניחבמ
 םלנמלס וא תויתוא ,םלרפסמ ביכרהל םילוכי רשא ,םיוות קלזחהל ןתינ םהבש
 ארקנ ןכלו תלנכתה עוציב ךלהמב ןורכיזב םוקמ ותואל סחילתמ םש לכ .םידחוימ
 .ןעמ וא ,(1664:655) תבותכ ול

 :ןורכיזה ךותב ךכ עיפוהל םילוכל םינתשמה

 8 ןורכיז

 שרדר
 ו
7 

 ה
 פסאתא

 היעב ןורתפל המירז םלשרת 2

 .(ת1סטש 60ת8ץ6) המירצ םישרת הליהחת ןיכנ ןורתפה תא תנכתל ידכ
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 :רבסה

 דיל םירפסמה .(5100א5) םיקולב וא ,םילמס תוארקנ תורפסוממה תויפרגה תורוצה

 .םישרתה לש ילרגטניא קלח םיווהמ םנלאו דבלב רבסהל םידעולמ למס לכ

 .תלנכת לש םולס וא הלחתה ןללצמ הז למס (1)

 טלפ וא ,בשחמל ץוחמ םינותנ לש הטילק - (1חקטם) טלק תלמסמ תיליבקמ (2)

 תספדה *"ע לשמל ,הצוחה  בשחמה ןורכיזמ םינותנ לש טלפ - (00+קוג8 )

 עוציב ןמזבש םישקבמ ונא ונינפלש הלעבב .ףוסמב הגצה וא רילנ לע תואצותה

 ןושארה רפסמה .לשמל ףוסממ קפסנש םירפסמ לבקל ןכומ הלה* בשחמה תינכתה

 הל ונארקש ןורכלזה תבותכב םשרי+ העשל לעופה לש ורכש רועיש תא גציימ

 תבותכב םשרלו דבע לעופהש תועשה רפסמ תא גצללמ ינשה רפסמה .פאזא

 .58407 תארקנש ןורכיזה

 המשה וא (0810018610מ) בושיח תלועפ תויהל לוכ* רשא ,ךילהת למסמ ןבלמ (3)

 תא תנתונ דבע לעופהש תועשה רפסמב העשל רכשה לט הלפכמה .(45518תת0ת% )

 ,508.8 תארקנש תבותכב הז רפסמ ןיסח* בשחמהט םיצור .ול העלגמה תרוכשמה

 .םיבושלחה תא םילסלש רחאל

 לבקל ךירצ ךכ םשל .הב שמתשהל רשפא םא קר תועמשמ שי בושיחה תאצותל (4)

 תולהל הלוכ* תרחא טלפ תלועפ .רילנ לע סופדב וא  ,ךסמה בג לע התוא

 תלועפ תלמסמ תיליבקמה .לטנגמ טרס וא ,ןוטללקת ,יטנגמ טילקת לע הביתכ

 .םדוק רבסוהש יפכ ,טלפ

 .(1)-ב ומכ (5)

 לתרדלס הנבמ ארקנ הזכ הנבמ ןכלו ,םיצלתה רדסכ אוה תולועפה לש עוציבה רדס

 לע גלדל ילב םולסל דע הלחתהה ןמ םלמדקתמ ,רמולכ .(56006ת8181 5%2₪0%0ע6 )

 .יהשלכ הלועפ לע רוזתל ילבמו ?השלכ הלועפ

 לקספ תפשב תונכת 2

 :1.1 ףיעסב הגצוהש היעבה ןורתפ תא לקספ תפשב תלנכתב תעכ בותכנ

 (1) עתססתה אג5אסתמד1 (דאעטד ,סטצפט1) ,

 (2) אא
 (3) 510ת, 58407, 50848:

 (8) | תתסזא /י

 (5) תמגפ (5עדטת, 58407) ;

 (6) 50848:= 5ח1טת * 07

 (7) חתזומתא (50₪8ת)
 (8) אפ.

 10 10.0 - :ךכ הארנ בשחמל ןכוהש טלקה םא

 .(םינומשו האמ) 180 :רמולכ 02+1.80000₪ :ךכ הארלי טלפה זא

15 



 רחא בוקעל לדכב וא ,רבסהל םידעוימ תלנכתה תורושל לאמשמ םילרגוסב םירפסמה
 .תלנכתה לש ?לרגטנלא קלח םניא םה .תודוקפה לש לגולונורכה רדסה
 עיפוהל תוכירצו הפשה לקוח י"ע תועבקנ ןהש שיגדמ תומלוסמ םילמל תחתמ וקה
 ק650ט66) תורומש םילמ ןה ולא .הלעמל תובותכ ןהש לפכ קוידב תינכת לכב
 .דבלב אמגודכ ןתלנ השגדהל וקה .תונכתה תפש תא תוביכרמ רשא ,((5

 תואקספה לשארב םילרגוסב םלרפסמה .תלנכתל רבסה גלצנ םיאבה םליפיעסב
 ךשמהב םירבסהה ראשב םג גהננ ךכ .תלנכתה לש תונמוסמה תורושל םיסחליתמ
 .רפסה

 תינכתה תרתוכ 1

 לדכב תנכתמה ?"ע ןתלנ הז םש .445%08811 אוה (2קִתס6ַתַַַַ) תינכתה לש םשה (1)
 .בשחמב תורומש רשא ,תורחא תוינכתמ הלידבהל ידכו תינכתה תרטמ תא ןייצל
 תועצמאב וקפוסי טלק ינותנ .ץוחבמ םלנותנל הפצת תלנכתהש ןילצמ -  זאפטסצ

 תדלקמ להוז ונינפלש הרקמב ,בשחמ ותואב לטרדנטסה טלקה (26ט106) ןקתה
 .ףוסמ
 ןקתהה תועצמאב ,טלפ תוארקנה ,תואצות קיפת תלנכתהש ןייצמ -- 71

 .ףוסמ לש ךסמ וא תספדמ כ"דב ,בשחמ ותואב טלפל ?לטרדנטסה

 .(;) קיספ-הדוקנב םישמתשמ טפשמל טפשמ ןיב דלירפהל ידכב

 םלנתשמ תרהצה 2

 ופתתשלש םלנתשמה תמלשרל תרתוכ אוה (הנתשמ) 74218516 ןושלמ טגא (2)
 גת טפשמ .וילע םלריהצמ אלש הנתשמב תינכתה ךשמב שמתשהל רוסא .תינכתב
 לע תולללכ תועלדי ןתונ אוה לכ (26618:8%10מ 5%8%0006מ%5) הרהצה טפשמ אוה
 .להשלכ הלועפ לש עוציב בייחמ וניאו תלנכתב םינתשמה

 .םתועמשמ תא ןייצל ידכ תנכתמה י"ע ורחבנ 508.8-ו 5:08 ,51401 תומשה (3)

 יפל םלרחבנ (הנתשמ לש םש רובעו תינכתה םש רובע) תנכתמה :"ע םיקפוסמה תומש
 :םלאבה םיללכה

 .(2 דע 1)יתויתואה ןמ תחא א"ז) תואב ליחתהל בייח הנתשמ םש .א
 רוסאו תורפס וא תויתוא תויהל םיבייח הנתשמה םשב םילולכה םיוותה ראש .ב

 .(/,?,*,-,+ לשמל) רחא ות לכב שמתשהל
 ךשמהבו ,הנתשמ םשב (0מ06250026)  ותה תא לולכל רשפא םהבש םירדהמ של
 הלהל םמשש םיצור רשאכ םינתשמ לש תואלרקה תא רפשמ הז ות .תאז לצננ
 .צח,םס64200 םוקמב צת1םפ 64200 :לשמל ,םילמ יתשמ בכרומ

 םינושארה םלוותה 8-ל קר סחיתמ רדהמה לבא ,םשל ללמלסקמ ךרוא עבקנ אל .ג
 .םיהז םינושארה םלוותה הנומש םהבש תומשמ ענמהל שי ,ןכ לע .ולש

 :תואמגוד .(לקספ תפשב תורומשה םללמה לכ לש המישרה העלפומ קרפה ףוסב) הרומש הלמ אוהש םש רוחבל רוסא .ד
 702448 ,4500 ,2286 ,1א/תא10תצ :םירתומ תומש
 (הרפסב ליחתמ) 1450 :םירוסא תומש

 (רוסא ות ללוכ) 8
 (הרומש הלמ) 0%
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 :המוגרתש ,ת0)8 הרומשה הלמה העלפומ (תינכתב 3 הרושב) םילתדוקנה לרחא

 אמגודב םהב שמתשנש םינתשמה ?כ ,?שממ רפסמ גצללמש הנתשמ הרלדגמ אלה .לשממ

 גוסה ןמ םינתשמל ףסונב .(ינורטע רבש ילעב) םיינורשע םלרפסמ םיגצלימ וז

 םלגצללמ רשא םינתשמ א"ז ,1אדס6עת גוסה ןמ םינתשמב שמתשהל  רשפא 1

 .םלמלש םלרפסמ

 ,הפצה הדוקנה תטלשב היה: בשחמב רפסמה לש ימלנפה גוצ?להש תנייצמ תעות הלמה

 ןיינעב רבסה) םיינשל םילשמב אוה ימינפה גוציילהש תנילצמ זאזתסתת הלמה רשאכ

 .(תפסנב האר הז

 :ןלהלדכ ,תיטמיכס הרוצב %4ת טפשמה תא ראתל רשפא

 .לקספב םיטפשמ תיטמילכס הרוצב ראתל ידכב הזה גוסה ןמ םישרתב שמתשנ ךשמהב

 ,תלרבעב הלמ .בותככ עיפוהל םיבייח תלגועמ הרוצ ךותב םיאצמנש הלמ וא ות לכ

 םלצחה רשאכ .תנכתמה *"ע עבקנ רשא הנתשמב ףילחהל של ובלמ ךותב העיפומ רשטא

 ןוויכב רחב* תנכתמהו םדקתהל תחא תורשפאמ רתול שיש רבדה שוריפ ,םלפעתסמ

 לכמ םידחא םינתשמ םושרל רשפא 0% תרהצהבש ,ןאכמ .הלעבה לאנתל םאתהב לוצרה

 לש םיגוס המכ םושרל םג רשפא .ורבחל דחא ןיב דלרפמ דבלב קיספ רשאכ ,גוס

 .גוסל גוס ןלב דלרפמ (;) קל?ספ-הדוקנ ותה רשאכ ,םלנתשמ

 לעוצלבה קלתהתה )3

 .תינכתה לש עוציבה תוארוה תליחת תא תנללצמ (לחתה) 8801א הלמה (4)

 םה הלרתאלש םלטפשמה .(2661828%610ת58) תורהצה םה וז הלמ לנפל םיטפשמה

 ןכלו טפשמ אלו קוסיפ ןמיס תבשחנ 3861א הלמה .(1ת582ט0510מ5) תודוקפ

 .קיספ-הדוקנ הירחא םושרל ןלא

 םינותנ תאירק

 םלנתשמה :נש לש םיכרעה תא טלקכ לבקל םיטקבמש תנייצמ תמאע הדוקפה (5)

 וא קיספ ל"ע םידרפומה םי?נורשע םירפסמ ינש ףוסמב שיקנ .584071-ו 8

 הרומה דילקב שיקהל הבוח םינותנה תשקה רחאלש ,רוכזל שי .תוחפל דחא חוור

 דילק .בשחמה ןורכיזל ףוסמהמ ורבעול םהש ידכב ,םינותנה תא טולקל בשחמל

 .המודכ וא םאצתת ,תמעתא :ורק הז

 :םיכרד יתשב גצייל רשפא ישממ רפסמ

 :(ןימיל לאמשמ אורקל) לנורשע גוציי :א

 [ילנולצפוא ,- וא + ןמיס] [תחא הרפס תוחפל] [.] [תחא הרפס תוחפל]
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 -29.8 | :םילקוח םיינורשע םירפסמ ,אמגודל
18.+ 

11 
 (לאמש דצב הרפס ןיא) .017 :םייקוח אל םירפסמ

 (ןלמל דצב הרפס ןיא) 7.

 :(הנושארה הרושהמ לחה ןימיל לאמשמ אורקל) יעדמ גוציי .ב

 [8] [ילנויצפוא,- וא + ןמיס] [תורפס יתש וא הרפס] [ןימלמ תוחפל תחא הרפס םע הדוקנ שיש וא ,הדוקנ ןיא] [ילנויצפוא,- וא + ןמיס] [תחא הרפס תוחפל]

 .עובירב 10 לופכ 5 אלה 582 לש תועמשמהש ,ךכ "10 תקזחב" םיללמה תא ףילחמ 2 ותה

 -37 :לקוח גוציל ,אמגודל
2.7 

+6 7 
2007 

 (םלש רפסמ קר אובל 8 לרחא) -7.524.1  :יקוח אל גוצלי
 (8 לנפל אובל הכירצ תחא הרפס תוחפל) 148
 (8 ירחא תורפס 2 לש םומלסקמ)) 5

 ףוסמב שיקנ םא ,תלנכתה עוציב וןמזב ,וכל

 .ןימיל לאמשמ םיארקנ םלכרעה .42.5  ךרעה תא לבקי 5101 הנתשמהו 14 ךרעה תא לבקי 58108 הנתשמה 1.1 5

 :הטמל עיפומש םלשרתה ?דל לע םילשממ םירפסמ לש גוצללה תא םכסל רשפא
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 םלטנמלאה קר .רפסמל לאמשמ ( - וא + ) ןמיס בותכל ,הבוח וז ןיא ךא ,רשפא

 םלבתוכ ןמלסה לרחא.ףקוע ווק ןלא םא קר ,זא םגו הבוח םה ?זכרמה וקה לע םהש

 והשלכ רפסמ בותכל רטפאש הארמ הרפסה ןמ הטמל ףעתסמה ץחה .תחא הרפס תוחפל

 הלעמל ףקועה ץחב םירבוע םא ,לשממה רפסמה תא םי?סל רשפא הז בלשב .תורפס לש

 םא .ןותחתה וקב ₪ -ה תא םלפקוע יזכרמה וקל םיעלגמשכו תלנורשעה הדוקנה ומ

 ןימ*  דצב תחא הרפס תוחפל לולכל םיבילח ,רפסמב תלנורשעה הדוקנה תא םיללוכ

 םעפ בוש רשפא ולשכע .תושטורדט תורפס המכ ףיסוהל רשפאש הארמ הטמל ץחהו

 ךא ,תחא הרפס תוחפלו ילנולצפוא - וא + ,₪ םע ךלשמהל םג רשפא לבא ,קיספהל

 .םלשרתה ןמ תאז קליסהל ןתלנ אלש ףא ,םללתשמ רתול אל

 :(ןלמלל לאמשמ) ךכ רדגומ םלט רפסמ

 [:לנויצפוא ,- וא + ןמלס] [תחא הרפס תוחפל]

 -3  :לקוח גוצי* ,אמגודל
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 (קלזחהל לוכ* בשחמהש רתולב לודגה םלשה רפסמה) א\אזאז

 (רוסא קיספ) ,1 :לקוח אל גוצל>כ

 (ןימי* דצמ ןמיס) 7-

 18.0 0 ונשקה רכשה בושיח לש אמגודב

 . 8 10 שילקהל םג ונלוכי ךא

 ונלארש ומכ ,םללשממה םירפסמה ללכב םה םלמלשהש ןולכמ ,הנוכנ האצות לבקלו

 .לשממ רפסמ לש ?טמלכסה רואיתה ומ

 ןמ טלקכ קר אלו ,ןכ-םג תינכתה ףוגב עיפוהל םילוכל םללשממו םלמלש םירפסמ

 .(00ת5%8מ%8 ) םלעובק םתוא הנכנ תינכתב םיבותכ םה רשאכ .ץוחה

 המשה תוארוה

 * ןמיסה .(55:8תמ6מ% 558%006מ5) המשה תארוה אלה := ןמלסה םע הארוה (6)

 לפכו* 5140% תבותכב אצמנש רפסמהש אלה הארוהה תנווכ .לפכ תלועפ למסמ

 דרע הלה םא .5084% תבותכל רבעות האצותהו 58108 תבותכב אצמנש רפסמב

 578407 לש הלפכמה >"ע ףלחויו קחמל אוה ,הרבעהה *:נפל 568458 תבותכב לרפסמ

 אלו (:"ע ףלחומ א"ז) +-- ץחה תועמשמכ איה := ןמיסה תועמשמ .58105-ב

 תחקל ונתנווכ רשאכ ,א:=א+1 בותכל לכונ ןכל .(=) ןויולשה ןמלס תועמשמכ

 אוהש ,21 םוכסה תא סינכהלו 1 ול ףיסוהל ,(0 לשמל) א לש םדוקה ךרעה תא

 לש (20) םדוקה ךרעה .תא קחמנ וז הלועפב .א לש תבותכל ,א לט שדחה דרעה

 .תלטמתמ הריתס-הווהמ א=א1 ,רדיאמ .א

 ,(+) רובלח ןה םימלענו םיעובק ןיב תורדגומ רשא ,לפכל ףסונב ,תורחא תולועפ

 .(/) קוליחו (-) רוסלח

 :קוללח לש םיגוס ינש רלדגהל רשפא םימלש םלנתשמ םה 5 -ו 4 םא

 :םימלש םלרפסמ לש תואצות יתש םילבקמ 8-ב 4 םיקלחמ רשאכ :םלֶש קוליח .א

 בלש קוליח
 הלועפה *"ע םילבקמ הנמה תא ..(76081ת062) תלראש-ו (080516ם5) הנמ

---- 
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 ,3=5 10=4,  ןותנ םא ,לשמל .2 400 5 הלועפה ?"ע - תלראשה תאו 2 1 5
 תואצותה תא 2:=ג 402 8 הדוקפהו 6:= 21% 5 הדוקפה עוציב לרחא םילבקמ
 .המאתהב ,1=2 ,3

 לרחא ,תמדוקה אמגודבש םיכרעה ייפ לע .8/5 י"ע ןמוסמ :ינורשע קוליח .ב
 ,םימלש םה 2-ו ) םידנרפואהש יפ לע ףא .3.333=0  לבקנ 4/2=:0 עוצליב
 .לשממ הנתשמכ רדגומ תויהל ךירצ 6 הנתשמהו תלשממ איה האצותה

 תשולש לכ ,(5084ת:= 5108 * 58407) תלשיללשה הרושב תאצמנש המשהה תארוהב
 היה 50618 םא וז הארוה בותכל רוסא היה .םילשממ םינתשמכ םירְָדגומ םלנתשמה
 לוכי הוניא  םימלש םלירפסמ קיזחהל דעולמה הנתשמ ירהש ,םלש הנתשמכ רדגומ
 ,ךופה הרקמ הרוק םא ,ךדלאמ .םלש רפסמ אל םירקמה בורב איהש האצות קיזחהל
 רדגומ היה 808.8-ו םימלש םינתשמכ םירדגומ ויה 58401-ו 58108 םא א"ז
 פיבק םדוקה ןועלטה .5081.ת:= 58108 * 5801 בותכל רתומ הלה ,לשממ הנתשמכ
 .םלש רפסמ קיזחהל לוכל יאדווב אוה ,לשממ רפסמ קיזחהל לוכי 5080 םא יכ

 :הבצה תדוקפ לש יטמכס רואית

 הנתשמ = יטמתירא יוטיב

 וא דחא עובק וא דחא הנתשמ ללוכ (עתת 6 עא5כ+6510ת) יטמתלרא ליוטיב
 םללטמתלראה םירוטרפואה ל"ע םירבוחמ רשא ,םיעובקו םינתשמ לש אוהשלכ בוליש
 .אסס וא ,תדט ,/ ,* ,- ,+ 1( ת15תת6810 0ק7698510מ)

 :םייטמתלרא םייוטיב המכ לשמל םושרנ

7- 4 
 7 10 אספ 384

17 
15 

 ?((6=5/)15+15) 6 וא (18=15+15/5) 18 אוה ןורחאה יוטלבה לש ךרעה םאה
 רדסב ןיחבהל השק ןכ לעו ,ףוסמב הרוש התואב תויהל תובייח תורפסה לכ
 :הזה רדסה לפל ,תולועפ עוציבל תומידק יקוח ועבק ךכ םשל .ןוכנה תולועפה

 י ,םיירגוס ךותב יוטיב (1)
 ,רוסלח אלו הלללש למסמ אוה רשאכ , - ןמיס (2)
 ; ו / , כזט , אסע (3)

.+,- )66( 

 .ןימיל לאמשמ תולועפה תא םיעצבמ ,המר התואב םירוטרפוא שי רשאכ

 תא םידקמ (3 המרב) קוללח לרהש ,15/5 תא הליחת םיבשחמ 15+15/5  יוטיבב
 של ,(5/)15+15 בותכנ םא לבא .18 אוה לוטיבה ךרעש לבקנו (4 המרב) רוביחה
 ךרעש לבקנו 1 המרב אוהש ןויכמ ,םיילרגוסה ךותבש לוטיבה תא הליחת בשחל
 .6 אוה לוטליבה

 כ"תאו (2  המר) הלילש אטבמ הזה סונימה לכ ,5 הללחת םיבשחמ -5+7 לוטיבב
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 םדוק רוביח א"ז) ךופה הלה תולועפה רדס ול .2 םילבקמו (4 המר) 7  םירבחמ

 תא םיבתוכ הלילש נפל רובלח עצבל לדכ .2 םללבקמ ונייה ,(הלילט ןמיסל

 .-(5+7) :וז הרוצב םילרגוסב םירפסמה

 ותוא ריתהל ךירצ ןכלו המר התואב םירוטרפוא ינש ללכמ 0 אסכ 34 לוטלבה

 .8 לופכ 10 א02 3 רמולכ ,4 אוה ל?וטיבה ךרע .ןימלל לאמשמ

 לוכל  לאמש דצב עלפומש הנתשמה ,םלש רפסמ אוה יטמתלרא לוטלב לש ךרעה רשאכ

 :םיאנת לנש םימילקתמ רשאכ קר ,םלשכ רדגומ תויהל

 .דבלב םימלש םיעובקו םלנתשמ ללוכ לוטלבה .א

 .(/ רמולכ) ינורשע קוללח ללוכ אל יוטיבה .ב

 לדכ .קול*ח תלועפ וב הלולכ ?כ הרקמ לכב לשממ בשחנ ,לשמל (2/)4+2  יוטיבה

 .לשממ הלהל 8 וא 2 םינתשמהמ דחא תוחפלש קלפסמ ,לשממ בשחל 2+2 יוטלבהש

 טלפה תקפה

 הרומ איה .חתזצ80א הדוקפב םלשמתשמ האצותה תא בשחמה ןמ קיפהל ידכ (7)

 םילרגוסב עיפומש הנתשמה לש ךרעה תא ,תספדמב וא ףוסמב ,בותכל בשחמל

 .האבה הרושל גלדל כ"חאו (5080ת)

 תינכתה םויס

 אליהו תולה .תלנכתה לש עוציבה תוארוה לש עטקה ףוס תא תנייצמ עאס הלמה (8)

 תולהל הכלרצ אל אלה ,קוסיפ ןמלס קר אלא המצע לנפב הדוקפ תבשחנ אל

 ףוס תנללצמ ירשא ,עאכ רחאל .קיספ-הדוקנ ?"ע תמדוקה הדוקפה ןמ תדרפומ

 .הדוקנ םלמשור ,תלינכת

 םיכרעה תא תלנכתה עוצלב ןמזב שיקמ אוה ,ףוסממ תינכתה תא ץלרמ תנכתמה רשאכ

 ותב שמתשנ . 1.800008+02 :האצותה תא לבקמו 58108-ו 58401 םינתשמה רובעב

 ,לשמל .ילילש רפסמה םא (-) סונלמ ןמיסה ?"ע ףלחולש ,חוור ןמסל לדכ 'י'

 רבשל - 5  ,הקזחל םלדעולמ 4  רשאכ ,םלוות 12 האצותל םלשרדנ %4%א בשחמב

 ,סונימ וא תוורל - דחאו הדוקנל לאמשמ הרפסל - דחא ,הדוקנל - דחא ,לנורשטע

 .הרקמה לפל

 בשחמ םדא תרושקתו טלפה ןונכת 2

 :תונורסח רפסמ םלמילק תמדוקה תינכתב

 אוהש טלקל הכחמ בשחמה יתמ תנכתמה עדי ךלא ,ףוסממ תלעפומ תינכתה םא .א

 ?שיקהל ךירצ

 לדכ ,אוהשלכ רבסה התיא דחי ספדויש ףלדע היה  ,האצותה העיפומ רשאכ .ב

 םלוותה וא םירפסמה תועמשמ תא וניבלש םלשנא דוע ולהי תנכתמל ףסונבש

 .םיגצומה

 וליפא ללוא ,הטושפ רתול הרוצב אלא ,יעדמ גוצללב הלהת אל האצותהש לוצר .ג

 : .םלש רפסמכ
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 .ףסונ רבסה וא ץמאמ ילב התוא ןיבהל לכוי ,תנכתמ אוה םא םג ,רחא םדאש לדכ טלפלו טלקל ,הרטמל סחלב תינכתה ךותב אוהשלכ רבסה ןיא .ד

 :האבה אמגודב םיגצומש יפכ ,םינוש םירבסה םללולכ הבש ,תינכתה לש תרפושמה הסריגב םלנקותמ הלא תונורסח

 (1) | תתססתו 2 ( דאקס ,סטפט1) ;
 (2) (* לעופ לש תרוכשמה תא םיבשחמ וז תינכתב א)

 (4) אאדגאג = 4% (* הספה גח תארקל הרושת *) 3(6) |01
 (5) צאת

 (6) 9 (* הדובע תעש לכל רכשה רועלש 8)
 (7) 107 (* הדובעה תועש רפסמ *)

 (8) | תפסנא
 9(6) טתדדזא ('אגמט 5א1טת עגפהסההת? אואג 501 חש 0? ג

 (10) תחגפכ (58108, 58407);
 (11) טתדתתא ('אג6דב 10 50.5

 (12) פטדטת * 51407 + א\דגאב:6:2,
 (13) תסטאפ(5:)5407, 775801 גץסת4 .')

 (12) תאפ.

 :תלנכתה לש הצרה
 אגנס 54דטת הפה א? אב 58.07 ו 7 :ףוסמב הגצה
 10 146 :םינותנ תנזה

 :טלפה

 גסדג 20 508גת פתחת 215.80 4/0 א 7711775807 004.

 :רבסה

 .טלפלו טלקל םינקתה םישורדש ןולצו תינכתה םש (1)

 תילגנאב ןתוא בותכל רשפא .תינכתה תוארוהמ קלח ןניא (ַת6ח8עא5) תורעה (2)
 רשא םיוותה לכ .םיאתמ ןמיסב ןתוא םוחתל של הרקמ לכב ךא ,תירבעב וא
 הרעהה ןמ םלעתמ רדהמה .הרעהל םיבשחנ +( ] גוסה ןמ םילרגוס ןליב םיאצמנ
 לכב ,ךדיאמ .ןוואצותה ןמ קלחכ העיפומ אל םג אלהו התוא םגרתל הסנמ אלו
 גלצהל התרטמו סיפדתה ףוגב העיפומ הרעהה ,תינכתה לש קתעה םישקבמש םעּפ
 .ןורתפה ךלהמ לע וא ,םינתשמה ,תינכתה לע רבסה ארוקל

 םללרגוס *"ע םפילחהל רשפא ,םישקמה חול לע אצמנ אל +(..] םינמיסה גוז םא
 םלוותה אליצוהל הרעהה ךותב עיפוהל לוכי ות לכ .(*..*) :וז הרוצב תויבכוכו
 לאמשמ םלוותה תא קרוס אוה רשאכ המת הרעההש בושחל אל רדהמהש ?דכ , *) וא ]
 ןמ הדירפהל ידכב קיספ-הדוקנב ךרוצ ןיא ןכלו הדוקפכ תבשחנ אל הרעה .ןימיל
 .האבה הדוקפה

 תרהצהב שמתשהל ץלמומ .שארמ וילע ריהצהל ילב עובקב שמתשהל רתומ :עובק (3)
 .םינתשמ לש תומשל םיסחללתמה םיללכ םתוא יפל םש עובקל תתל לדכ 1
 ומ ץוח ,ךרע לכ תינכתה ךשמב לבקל הזה םשה ןמ םיענומ ,ךכ םישוע רשאכ
 .%ג85 הרהצההמ 60א51 הרהצהה הנוש הזב .בוקנה ךרעה
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 :תואבה תוביסה ללגב עובקל םש םינתונ

 רפסמ אוה רשאכ דחולמבו) תלנכתה ךשמב תובר םימעפ עובקב םישמתשמ רטאכ .א

 תחא םעפ ותוא רלדגהל לק רתול 6 = 6 לשמל ומכ ךורא

 .תולרשפא תויועטמו תרזוח הביתכמ ענמהלו תינכתה תליתתב

 םעפ לדמ תונתשהל ?ושע אוהו תינכתה ךשמב תובר םלמעפ עובקב םישמתשמ םא .ב

 םלרוכזלאה לכ תא אלו 060851 הרהצהה תא קר תונשל רשפא .הצרהל הצרה ןיב

 .תלנכתה ךותב עובק ותוא לש

 .לנבמה תונכתה תסלפתב לבוקמש לפכ ,םשל תונוש תויועמשמ לפכ עונמל ידכ .ג

 .תרחא הרטמ שמשלמ ותוא תלבוכ 060א91-כ םש תרדגה

 ,לשמל .רוזעל לושע ול ןתלנש םשטה ,ןבות אל עובקה תועמשמש טשח שי םא .ד

 .25 ךרעה לש הפסוהה תבלס תא רלהבמ א414אג םשטה ,וז אמגודב

 :תופסונ תואמגוד
112 
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 ססאפ | אגסחאג54 ןודאזאאזדד
 ו סא 5 אד

 58זטא אג\8 =

 ןכלו ןויוישה ןמלס לש ן?מי דצב םושרט יפכ םיעובק םיכרע ם?לבקמ הלא תומש

 .(00מ5%8מ%5) םיעובק םתוא הנכנ

 :לטמיכס ןפואב הרהצהה תא גיצהל רשפא

 םלשמתשמ ןכל .הבצה *"ע ?ונישל ןתלנ אלש עובק לש הרהצה תגצומ הלעמל םישרתב

 .(םלדומצ ןויויש ןמיסו םללתדוקנ) := המשהה ןמיסב אלו ,= שממ ןולויש ןמיסב

 םה רשאכ ,םלדחא םיעובק רידגהל רתומ לבא ,תחא םעפ קר העיפומ 00א85% הלמה

 תרדגהב דלקפת םימעפל שי עובק לש םשל .ק?ספ-הדוקנ ?"ע הזמ הז ם?ידרפומ

 ./28 תרהצה תא םידקהל תבילח 60א51 תרהצה ןכלו הנתשמ

 סחיב תולבגה ןלא .תורוש 3 ?נפ לע תכשמנ %ת תרהצה :הנתשמ תרהצה (5)-(7)

 לש םש קלחל רוסאש השלרדל רבעמ הרושל הרושמ הרהצה וא הדוקפ לש ךשמהל

 םג רשפא הרעה םיבתוכ רשאכ .הרושל הרוש ןיב עובק וא הרומש הלמ ,הנתשמ

 .הרושל הרושמ שולגל ןכ

 םיכחמש ףוסמה ליעפמל עלדוהל אלה (9) הדוקפ לש הרטמה :הביתכ תדוקפ (9)

 .5107-ו 881טא ,(10) הדוקפב ורכזויש םינתשמה רובע טלקל

 ףוסמב הביתכ לע תורומ ןהיתש .חת17ת0א-ו 78178 ,הביתכ תודוקפ :תש של לקספב

 תזורחמ :"ע גצומ רשא ,לילמת םיבתוכ וז הדוקפב .תספדמב הספדה לע וא
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 ללב ספדות תזורחמה .שרגל שרג ןיב םיעיפומש םיוות לש הרוש אלהש ,(85231ם8)
 תואצות לש סלפדתב העיפומ אלש הרעהמ הנוש אלה הזבו תואצותה ומ קלחכ ,יוניש
 ,ןכלו התוא ונמייסש בושחי רדהמה זא לרהש ,שרג ליכת תזורחמהש רוסא .דוביעה
 שרג ספדול טלפב .םידומצ םישרג ינש בותכל שי תזורחמב שרג היהלש םיצור רשאכ
 ,אמגודל .דחא

 טתנדסא ('עת715''187 4 0תת058')
 ךאחד5 'י18 2 ₪ :ךכ האריש טלפ הקיפמ וז הדוקפ

 :אלה חת1דח]ןא וא חת178 תדוקפ לש תיללכה הרוצה

 ל?טמתירא יוטיב

 1 תזרורחמ וא ה

 ןורכיזב רוזלא ךותל םישקובמה םלכרעה תא הריבעמ ₪217₪[א וא %א175 הדוקפה
 לדוג .טלפה תורוש תיינבל ותוא דעילנו (2ט++65) רגאמ ול ארקנ רשא ,בשחמה
 רלבענ רשא ,ןותנ וא הדש לכ .םיוות 132 רמולכ ,הספדה תרוש ךרואכ רגאמה
 לאמש דצמ ליחתמ גאמה יוללמ .(םיוות) תומוקמ לש רדגומ רפסמ ספות רגאמל
 .(ההובג תבותכ) ןימ* דצל םדקתמו (הכומנ תבותכ)

 + זא

 טשתדפמ וא

 רשאכ לטמוטוא ןפואב תעצבתמ לעופב הספדהה ,תספדמל תחלשנ טלפה תרוש רשאכ
 ךילהתהו (218תא) הוור לוות ?"ע אלוממ רגאמה ,הספדהה רחאל .אלמתמ רגאמה
 הדוקפ לכ רחאל ףטוש ןפואב טלפה גצומ ,ףוסמל חלשנ טלפה רשאכ .שדחמ ליחתמ
 .רגאמה יולימל תוכחל ללבמ

 שארמ תלשענ וז העלבקש ןולכמ ,טלפה לש לטרדנטסה דעלה תא עבוק וניא תנכתמה
 .ףוסמל אוה יטרדנטסה טלפה ,םויכ םלנקתמה בורב .תכרעמה תקוזחתל ?ארחאה י"ע

 טלפה תא לבקל וא  ,ךסמה לע עיפוהש טלפה לש סיפדת לבקל תורשפא םג הנשל
 .ןאכ םהב ןודנ אל ןכלו בשחמל בשחממ תונתשמ ךכל תוטלשה .דבלב תספדמב

 לרהחא ,חאע1780א תדוקפב .חת1787א הדוקפה ןיבל חת118 הדוקפה ןיב לדבה םליק

 .אלמ אל אוה םא םג טלפה יעצמאל חלשנ רגאמה ,רגאמל ןורחאה ןותנה תסנכה

 קר ספדול רגאמה .אלמ וניא אוה םא רגאמה תקרוה תא תבילחמ הנלא 0118 תדוקפ
 טלפה ,ףוסמב .ותוא אלממ 02118 תדוקפ י"ע וללא סנכומה ןורחאה ןותנה םא

 רובעי אל (6טעפסמ) ןמסה לבא ,חת178 תדוקפב שומיש ירחא םג דלמ עלפוי  םנמא
 האבה חע178 תדוקפ .םוקמ ותואב ראשל אלא ;חא118א-ב הרוקש ומכ ,האבה הרושל
 , .ובתכנ התע הזש םיוותה לרחא דלמ ,הרוש התואב בותכת

 רחאל האבה הרושל רובעי ןמסהש וניצר לכ חת171מ%א-ב ונשמתשה ונינפלש אמגודב

 הרושב תובותכש ולאל תופסונ םיכרד יתשב וז האצותל עיגהל רשפא .תולאשה תגצה

(9): 

 חתדעמ ('אגעט 5ע1שה ת50130?')[ .א

 טתזדמתא ('אגאג 5807 תנ גץגס?')

' 



 ,םלטפשמה לנש .ונכות תגצהלו רגאמה יוללמ ךשמהל תמרוג יזדתוא הדוקפה

 .תחא הרושב ועלפוי ,תובקוע תודוקפ יתשב םיאצמנ רשא

 דצמ ('אגתט 5אדסטת ג5ה0ה\ת7 אא 5407 וש 45?') ; .ב
 חתזזטזא

 םא םג  ,רגאמה ןכות לש תלדילמ הגצהל וא ,הספדהל תמרוג תזחתא הדוקפה

 ףוסמל וא תספדמל תמרוג ₪א1187א-ו תולה .האבה הרושל רבעמלו ,אלמ אל אוה

 וניארש ומכ ,םיבקוע םיירגוס ילב םשרהל הלוכ?ל איה ,האבה הרושל רובעל

 תא הסיפדמ איהש רחאל קר ןמסה תא הרלבעמ ,הז תמועל ₪178 הדוקפה .הלעמל

 .םיילרגוס ללב תועמשמ הל ןיא ןכלו םיבקועה םילרגוסה ןיבט ןכותה

 תעגכ :תונוש האלרק תודוקפ ?תשב שמתשהל רשפא לקספ תפטב :האלרק תדוקפ (10)

 :אלה תמ4עכ[א-ו תמגפ תדוקפ לש תיללכה הרוצה .תתגתתא-ו

 תעתס, תטתפעא

 עיבצמל תמרוג תעגע הדוקפה .ןורכיזב רגאמ לא תישענ תלנוציח הדלתלמ האלרקה

 רשא רפסמה והז וז אמגודבו ,רפסמב לקתנ אוהש דע רגאמב םדקתהל (201ת%6ע)

 .57401 הנתשמה רובע ןותנה תא שפחל ךישממ עיבצמה .םאזטת לש וכרעכ טלקיי

 לבקתהש ןותנה רחאל דלמ ליחתל שופלחה ,תפסונ תמאע תדוקפ :"ע המוזיה האלרקב

 .8807 לש וכרעכ

 תארוהב םינתשמה לכ תא םיארוק רשאכ .282כ הדוקפהמ הנוש תחגתזא הדוקפה

 תלחתהל לטמוטוא ןפואב זזומ עיבצמהו םדוקה ונכותמ הקונמ רגאמה ,תפגתזא

 אלמת האבה תאגעכזא וא תתגעכ תדוקפ .האבה טלקה תרוש תא תעכ גצללמ רשא ,רגאמה

 תליתתבש םלשדחה םינותנב לפטל ללהתת איה .םלשדח םינותנב רגאמה תא בוש

 םלנותנה .םלמדוקה םינותנה תאירק םויסב עיבצמה היה םש םוקמהמ אלו רגאמה

 .הדוקפב םימושרה םלנתשמה לא ורבעול

 :םיבתוכ ונייה תמאפ(5זטת ,51407) םוקמב םא ,ונינפלש אמגודב

 תמגס (58108) ;
 תמגס (58407) ;

 תחא הרושב עלפוהל םילוכי ולה םיכרעה ינשו תמדוקה האצותל ההז התיה האצותה

 .תורוש יתשב וא ,ףוסמב
 תמגסתא (581עת) :ךכ םיבתוכש חיננ

 תתגכ | (58407),;

 הנושארה הרושה לש ןכותה ,581שא תאירק ירחאש ךכל תומרוג ולא תודוקפ יתש

 ולא תודוקפ .השדח הרוטל רבוע עיבצמהו רגאמה ןמ קחמנ היה ףוסמב תגצומה

 .ףוסמב הרוש התואב הלהי אל ינשה ןותנהש תובללחמ
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 :ךכ הארנ טלקהש חלננ ,אמגודל

 1 2 3 :ףוסמב הנושארה הרושה

 4 :ףוסמב הללנשה הרושה 5 6

 תחגס (4,5); תמגעכ (0,: תודוקפה עוציב רחאל
 1=4, 2=2, 3=0, 2464 ויהל םינתשמה יכרע

 תתגפתא (4,8); תתגסעא (6,ע); תודוקפה עוציב רחאל
 1=4, 2-2, 0-4, 5 ויה* םלנתשמה ?כרע

 :םיאבה םלאנתה תא םייקל ךירצ תינכתל טלק

 תורפס םעו םיקיספ ילב א"ז ,לקספב םיללבק םיעובק תולהל םליכירצ םינותנה .א

 / .תלנורשעה הדוקנה ?דיצ ינשמ

 בצול םלש רפסמ ,רמולכ .וב בצומ אוה רשא הנתשמל םיאתהל ךירצ ןותנ לכ .ב

 ביצהל רשפא .לשממכ רדגומש הנתשמב - לשממ רפסמו םלשכ רדגומש הנתשמב

 .הפצ הדוקנ לש גוצייה תרוצל בסול אוהש אלא ,לשממ הנתשמל םלש רפסמ

 '* .ןותנל ןותנ ןיב דלרפהל בילח (קלספ וא) דתא חתוור תוחפל .ג

 בשחמה הרוש ףוסבש לנפמ ,ףוסמב תורוש לתש ןיב דחא ןותנ קלהל רוסא .ד

 .רפסמה ךותב עיפוהל ול רוסאש דחולמ ות ףיסומ

 םללוטלבו תוזורחמ דח* םיבלשמ וז הדוקפב :תבכרומ הביתכ תדוקפ (11)
 םושרה רדסב לכה תא סלפדי בשחמה .םיקלספ י"ע םידרפומ רשא ,םללטמתלרא

 הרושב לטמתלראה לוטלבה תאצותש ידכב .לאמש דצמ לחה ,חת178%0א תדוקפב

 .תזורחמל םלחוור ינש ונפסוה ,הל תמדוקש תזורחמל הדומצ היהת אל (12)

 לחה ,ףצרב םללרגוסה םוחתבש םייוטלבהו תזורחמה תא הספדהל ריבעי לקספ רדהמ
 וילעש םיוסמ לשוק שי תלרבעב םיסיפדמ רשאכ .ינמי רגוסל דעו ?לאמש רגוסמ

 .תפסונ אמגוד גיצנ רשאכ ךשמהב דומענ

 רדגוה אל וז תינכתבש ךכל בל םישל שי :חת178 תדוקפב לטמתלרא יוטיב (12)
 הבתכנ ,תמדוקה תינכתב 5084 תרדגהל השמישש האוושמה .5018 ארקנש הנתטמ
 לנשמ בכרומ 58401*%47+58102א4 ?טמתיראה לוטיבה .חע17ד8%א תדוקפב הפ

 .תלשממ האצותל ליבומש בכרה - םלש עובקו םללשממ םילנתשמ

 ,ףוסמב וגצולש םלוותה רפסמל (26+8016 0ק%10ת) לדחמ תרלרב שלש נלאר רבכ

 תומוקמ 12 לש האצקה אלה יעדמ גוצליב לשממ רפסמל לדחמה תרירב .וספדויש וא

 םלנושארה םליתדוקנה לרחא 6 רפסמה .מבל בשחמב תומוקמ 14 וא ,7\א בשחמב

 םלילתדוקנה רחאל 2  רפסמה .6 ךרואב אלא ,אלמ ךרואב רפסמ םיצור אלש ןייצמ

 רחאל תורפס לתש םע לנורשע גוצלל אלא ,לעדמ גוציי םלצור אלש ןייצמ םילנטה

 .תלנורשעה הדוקנה

 התלה תקלודמה האצותה םא ,לשמל .תוינורשע תורפס יתשל לגועל ספדולט רבטה

 .תוינורשע תורפס יתשל לגועמה ךרעה אוהש ,215.81 רפסמה ספדול 2

 שרגה ןיבל ןושארה שרגה ןלבש םיוותה רפסמכ אוה תזורחמ ךרואל לדחמה תרירב

 4( הלמה ,לשמל .רפסמו םייתדוקנ תפסוה ?"ע תונשל ןתלנ תאז םגש אלא ,לנשטה
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 םיחוור לנש ויהלש ךכל םורגל םייתדוקנה לרחא 6-ה לבא ,םיוות 4 קר תספות

 םה ,השעמל תזורחמה ךרואמ תומוקמ רתול םיצקמש הרקמ לכב .הלש לאמש דצב

 .לאמש דצב םיחתוורכ םיעלפומ

 רפסמל וכרע תא ךופהל םלצורש ?שממ הנתשמ אוה 5ח401 :הדוקפב היצקנופ (13)

 (ץטת65610ם) היצקנופ תרזעב תאז םלשוע .תינורשע הדוקנ :לב רמולכ ,םלש

 טלק תלבקמ רשא הנטק תינכתכ היצקנופ לע  לכתסהל רשפא .תסטאפ תארקנש

 ,םילרגוס ןיב םשרנ אוהו (2?קטתשת5) טנמוגרא ארקנ טלקה .טלפ הקלפמו

 .הלצקנופה םש רחאל

 האצותה .7.69 :אמגודל ,לשממ רפסמ קר *% טנמוגראכ תלבקמ תסטאפ(א) הליצקנופה

 .8 - וז אמגודבו לשממ רפסמ ותואל רתולב בורקה םלשה רפסמה היהת דימת

 הווש ת00א8.5(2) לשמל ,הלעמל ןוויכב 0.5 לש לנורשע רבש םע רפסמ םילגעמ

 .8 קרפבו אבה ףיעסב האר תויצקנופ לע דוע .9-ל

 וא ףוסמב הגצהה ןמזב םלש רפסמל םיצקומ רשא םלוותה רפסמ לבגל לדחמה תרירב

 םלכרע תונשל ןתינ .מבי בשחמב םיוות 8-ו %ג%א בשחמב םיוות 10 אלה הספדה תעב

 וא %א178 תדוקפב תאז םישוע .רפסמ םהירחאו םייתדוקנ לש הפסוה *"ע הלא

 .עובקה תא וא ,הנתשמה תא םינייצמ רשאכ ,אחתזזחזא

 המלשה האצותל םיוות 5 הצקנש עידוהל ידכב תסטאפ(5:)58207 | ונבתכ אמגודב

 ,5  ונבתכ םלוות ינשמ רתוי שורדי אל תועשה רפסמש פ"עא .תסשאפ היצקנופה לש

 הלמה ןיבל וניב לידבהל ,רפסמה לש לאמש דצב םיחוור 3  תוחפל ולהלש לדכ

 ללכהל ?דכמ ןטק םיצקומה םיוותה רפסמ םאש ,ןילצל לאדכ .'1/ת'- ול תמדוקה

 .ואולמב רפסמה תא םיסיפדמו האצקהה ןולצמ םימלעתמ ,תורפסה לכ תא

 תירבעב לילמת לש טלפו טלק 1

 ןמסה ןוולכ ,תללגנאב לילמת וא םירפסמ אוה הספדהל רגאמל רבעומש ןכותה רשאכ

 תובתכנ תויתואה תלרבעב אוה לילמתה רשאכ .ןוכנה ןוולכה אוה ןלמיל לאמשמ

 לילמתל סחייתמ אוהש ?פכ תירבעב לילמתל סחל?יתל בשחמה .ךופה ןוויכב לוכיבכ

 .ךסמה לש לאמש דצל וא ,רגאמה לש לאמש דצל ?לאמשה ותה תא ריבעיו תללגנאב

 אוה ןמסה ןוויכש פ"עא תלרבעב תויתוא בותכלו גלצהל ןתינ םהבש םיפוסמ םנשל

 הלא םיפוסמב תלרבעב לילמת לש הביתכ ןמזב .תילגנאב ומכ ,ןלמלל  לאמשמ

 םלשלקמ .ןמסה לש העונתה ןוויכב ,ךופה ןוולכב תולתואה תא שיקהל םיבילח

 תואה ןוויכל ,לאמשמ האבה תואה תא הלרחאו רתויב תילאמשה תואה תא הליחת

 ,ןימלל לללמתה תא רשילל םיצור םא .טפשמב הנושארה אלהש ,רתולב תינמיה

 .הנושארה תואה לש השקהה לנפל ,לאמשמ םלחוור ףיסוהל םליבללח

 ומוקמב ראשנ ןמסה הבש הרוצב "תירבע" בצמל רובעל רשפא םהבש םיפוסמ םנשל

 לילמתה תויתוא תא םישיקמ הזכ ףוסמב .ןימל ןוולכל "תופחדנ" תויתואהו

 םלתוור םיפיסומ ןימיל רשי?ל ךלרצ םא .לאמשל ןימלמ ,הנוכנ הרוצב תירבעב

 .תויתואה תרוש םויסב

 ןוולכל ףסונב לאמשל ןלמימ םג תירשפא  ןמסה תעונת םהבש םיפוסמ םימילק

 תנזהל המודו רתול הטושפ םלנותנה תנזה הז הרקמב .ןלמיל לאמשמ העונתה

 .תללגנאב םינותנ
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 ךירצ ארוקה .ףוסמב תלירבע לש השקהל תונושה תויורשפאב ןודנ אל הז רפסב
 תוינכותה תא םלאתהל ,ךרוצה תדלמבו וב שמתשמ אוהש ףוסמה תונוכת תא דומלל
 .רפסב תונתינה

 תול?צקנופ 8

 .תחא תרדגומ המלשמ ללכ ךרדב תאלממ רשא תינכת אלה (עטמ6510ם) היצקנופ
 ,םילנש תקזחב רפסמ תאלעה ומכ ,רדהמב תולולכ רשא תולצקנופ שי  ,אמגודל
 .דועו םתלרגולו טננופסקא ,לעוביר שרוש ,סוניס לש בושיח

 .היצקנופה םשכ ומשש ,דבלב דחא ךרע טלפכ הקיפמו טלק ילנותנ תלבקמ היצקנופה
 .הלצקנופה םש רחאל םילרגוסב ותוא םימשורו (8?4טתפת6) טנמוגרא ?ורק טלקה

 היצקנופ .המלש האצות הריזחמו ישממ טנמוגרא תלבקמ ,לשמל תסטאפ(א) היצקנופה
 תכפוה ךכו טנמוגראה לש לנורשעה קלחה תא הריסמש ,1א0א6(א) איה הל המוד
 .7-ל הווש 120א7.69(6) :אמגודל .םלש רפסמל ותוא

 דלמת האצותה ךא ,םלש טנמוגרא םגו ?שממ טנמוגרא םג תולבקמש תויצקנופ של
 : ,אמגודל .תישממ היהת

 51א(98) םלנלידר א לש סונלס
 8(005) םיניידר א לש סונליסוק
 0 א(8) (םילנללדרב) א לש סנגנטכרא
 1א(08) א לש יעבטה םתירגולה
 50 (א) א לש שרוש
 תאפ(א) א תקזחב 8

 ,רמולכ .טנמוגראל םאתהב המלש וא תלשממ הלהת ןהלש האצותהש תויצקנופ של

 ,אמגודל .תלשממ האצות ןתונ ?שממ טנמוגראו ,המלש האצות ןתונ םלש טנמוגרא

 8(495) א לש טלחומה ךרעה
 8(505) (א*א רמולכ) עובירב א

 :הקזחב האלעה

 ,2-ל הווש צץ םא .צ תקזחב א תולעהל ידכב א בותכל רטפאמ וניא לקספ רדהמ

 ,תויצקנופב םכתותמ שומיש י"ע .וב הלולכ רשא ,508(א) היצקנופב שמתשהל רשפא
 :האבה החסונה לפ לע הקזחב האלעה לש הלועפ לכ עצבל לכונ

 611=)2(610=2(%) :ןאכמו | 1מ(1=)2ם(א')=צ1ם(א) :ןכלו ?=א' :ןותנ

 :הקזחב רפסמ תולעהל ידכ תלנכתה תא בותכנ וז החסונ יפ לע

 (1) | תתססתגא א תמסאתלאה] צ (1אפטד ,סטץפט1) ;
 (2) (* צץ תקזחב א תא םילעמ וז תינכתב .

 (3) .2 תארקנש האצותה תא םיסיפדמו *)
 (4) צאת

 (5) א, ל, 2:
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 (6) | תססנא

 (7) אאזדמ[א ('צ הקזחהו א רפסמה לש ךרעה תא ןיזהל ךילע');

 (8) תחאפזא (א,צ) ;
 69) 2:= םאת(צ*1ם(א)) ;

 (10) חתדדמ[א (7',2:6:2-ל הווש" 6:2," תקזחב ',א:6:2,'"לש ךרעה')
.₪ (11) 

 :תינכתה לש הצרהה סיפדת
 צ הקזחהו א רפסמה לש ךרעה תא ןיזהל רילע

 :טלק
45 2.42 

 187.577-ל הווש "74.50 תקזחב 773.20"לש דרעה :טלפ

 :רבסה

 . תלנכתה םש (1)-(3)

 .ליעל וראותש םינתשמה תרדגה (4)-(5)

 .םינותנה תאלרק (7)-(8)

 עאפ .ץ תקזתב א תא בשחל רשפא ,(8) הרושב צ-ו א םינתשמה תאלרק רחאל (9)

 הלצקנופ איה 1מ .טנמוגראב העלפומש הקזחל 6 תא הלעמש היצקנופ איה

 לש טנמוגראב עיפומש ךרעה .הֶלש ,טנמוגראה לש ?עבטה םתירגולה תא תאצומש

 .611ת(*) :ל 2 תא םיוושמ ןכלו צ*1ם(א) אוה עא

 םדאש לדכ ,טלקה לנותנ תא םג טלפה ןמזב םיריכזמ םלתעל .טלפה תספדה (10)

 ןהמ קיפהלו ןתוא ןיבהל לכול תואצותה תא לבקמ ךא טלקה תא ןיזה אלש

 לבא ,2 לש תינורשעה הדוקנה לש לאמש דצב תומוקמ 3 קר הפ םלרשפאמ .תלעות

 .של םא ,תויתועמשמה תורפסה לכ הנספדות

 5081(א)-ו 508(א) תויצקנופה

 רתול אלו ,3 וא 2-מ תוהובג רתול תוקזחב שמתטהל ךרוצ ןלא  ,םירקמה בורב

 האלעהל 508 תורדגומה תויצקנופב קפתסהל לכונ ןכל .(שרוש א"ז) 1/2 -מ תונטק

 :האבה אמגודב הארנש ומכ לעובלר שרוש תלבקל 5081-ו 2 לש הקזחב

 (1) .עתססתגא אפטתסמ\א (דאפטצ ,סטנקטצ) ;

 (2) (* תוטנידרואוקה תא םיסינכמ וז תינכתב

 (3) קחרמה תא םיבשחמו ףרגב תודוקנ ?תש לש א2,12 -ו 41

 (4) .טלפה אוהש ,ןהינלב *)
 (5) | טגת

 (6) 12 (* תלתלחתה הדוקנ לש תוטנידרואוק *)

 07) א2, 2 (* תיפוס הדוקנ לש תוטנידרואוק *)
 (8) :1א089 ;

 (9) תסתסתגא : תג
 (10) תמסזא

 (11) חתאדדמ/א ('א2,צ2 תיפוס הדוקנו א1,צ1 תיתלחתה הדוקנ סנכה'));
 (12) תחגפס (א1, צ1, א2, +2)( .

 (13) אפת6סתגא:= 5081 (50ת(א2-א1)+508(צ2-צ1))
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 (18) טתדדמתא ('('0 א1:2, ',', 1:2, ') הדוקבה ןיב קחרמה'):
 (15) טתדדתשא ('(', א2:2, ',', +2:2, ') הדוקנה ןיבל');:

 (16) טתדדתוא ( אפת614א:7:2, '777:-ל הוש')
 (17) עאע.

 :תלנכתה לש הצרה תמגוד

 %א2,צ42 תיפוס הדוקנו א1,צ1 תיתלחתה הדוקנ סנכה
5,700 ,2 

 :טלפה תמגוד

 (74,73) הדוקנה ןלב קחרמה
 (77,10) הדוקנה ןיבל

 7777.62777:ל הוש

 :רבסה

 .הרואלתו תלנכתה םש (1)-(4)

 .הוולמ רבסה םע םלנתשמה תרדגה (5)-(9)

 .םלנותנה תאלרק (11)-(12)

 :העודלה אחסונה תרזעב קחרמ בושלח (13)

 אחתסגא = ((א2-א02)1 < 2

 תאז רדסל לדכ ."(74,73)" ספדויש םיצור (14) הרושב .טלפה תספדה (14)-(16)
 :ןימלל לאמשמ ,םיטרפ 5 דרפנב סיפדהל ךלרצ

 *  ות '('.
 *  וכרעש א1 4.
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 *   1וכרעש 3.
 .ול ןימלמ ל?ילמתו ')' ות *

 דחא לכל תומוקמ 10 לש יטרדנטסה בחורה םוקמב 2 לש בחור ונעבק צ1-ו א1-ל
 .טלפה לש רתול הרורב הכירע לבקל ידכ

 ףסוא תא רלשעהל ןתרטמ רשא ,תושדח תולצקנופ רוציל הצור תנכתמה םיבר םירקמב
 תוינכת ןנלא ןה .תנכתמ אוה הב הפשה לש תומייקה תויצקנופהו םירוטרפואה
 וא דחא ךרע תולבקמ ןה .הנוש ךרדב תועצבמ ןה טלפהו טלקה תאו ןמצע ינפב
 ןודנ תנכתמה ?"ע תורדגומה תויצקנופב .דבלב דחא בשוחמ ךרע תוריזחמו רתול
 : .9-ו 8 םיקרפב הבחרהב

 ם?מלש םינתשמו םלעובק 5

 (*) אגאךאת ךרעה 1

 ולש ךרעה .אגא1אַז ארקנ לקספב וב שמתשהל רשפאש רתויב לודגה םלשה רפסמה
 .םהלש הרוטקטלכראל םאתהב ,םינוש םיבשחמב הנוש
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 1(גא1אַד אוה ולש יפוסה ךרעהש ףא לע .5 * אגאדךאץ עדט 15 :אבה ?וטלבל סתחליתנ

 וב לפטל לגוסמ אל בשחמה לכ ,(חפסנ האר) השילג םורגל אוה ,3-ל  קלוחמ

 לפ לע ףאו השללגה תרצונ רבכ 5*%גאךאץ בשחל הסנמ בשחמה רשאכ .יוארכ

 היהת אל 4*5.0\א1אע/15 בותכנ םא .א4אזאז-מ הנטק הלהת תלפוסה האצותהש

 לשממ ךרע איה (4א1א) םלש ךרעב (5.0) לשממ ךרע תלפכה לש האצותה לכ ,היעב

 .5*%.א1אַז וכרעש לשממ רפסמ קיזחהל לוכי בשחמהו

 דע לשמל ,א4א1אַצ-מ םילודג רתול הברה םיישממ םירפסמ קיזחהל לגוסמ בשחמה

 אל והשלכ בלשב איהשלכ הלועפ לש האצותהש ךכל גואדל ךלרצ ./גא בשחמב 8

 תסטאס(2.0 * אגאדאע) תדע 3 הלועפה ,לשמל .א\א1א7ַ-מ לודג םלש ךרע הליהת

 היהת 2.0*\אזאז לש האצותה לכ  עצבתל טנמוגראה בושלח .השילגל םורגת

 םא .לדמ לודג רשא םלש רפסמל וז האצות תכפוה תסטאפ היצקנופה ךא  ,תישממ

 הלהת אל תסטאפ(%4*2.0א1א1/3) רמולכ ,טנמוגראה ןמ קלחכ ינורשע קוליח הטענ

 ותוא ךופהת היצקנופהש לנפל א\א1אַצ-מ תוחפ היהל טנמוגראה הז הרקמב .השילג

 .םלש ךרעל

 -ל הווש אוה 222-11-ב :םינוש םיבשחמב הנוש אגא1אַד לש וכרע ,הלעמל רומאכ

 ונילהד ,תויבלס 16 לש הלמב קיזחהל רשפאט רתולב לודגה רפסמה אוהש .,,7

 אוה %גא1אַד לש ךרעה תויביס 32 לש הלמ ילעב 188/370-ו טגא םיבשחמב .1
 .231-1 ונללהד 7

 :םלרקמ לנשמ דחאב קספת האלרקה םימלש םינתשמ םיארוק רשאכ

 לכ וא תלנורשע הדוקנ ,תוא לשמל .םלש רפסמל םיאתמ אלש ותל םלעלגמ רשאכ .א

 .הרפס וננלאש ות

 טלקב סלנכהל םיסנמש רפסמה ,רמולכ .השללגל תמרוגש הרפס םלניזמ רשאכ .ב

 . 1א1א7-מ לודג

 ,בשחמ ותואב קלזחהל רתומ רשא ךרעה ןמ לודג ךרע הנתשמ ךותל םיארוק  רשאכ

 לדיגב הנלה ךכל תולרחאה .הב בשחתהל ןלאש ,היופצ תלב האצות םילבקמ

 לעו וזכ הלועפ לע םיעירתמ רשא םיבשחמ םנשל .התוא עונמל ךירצ רשא ,ןתינכתה

 : .היעבב לפטלו העדוהה תא טולקל תנכתמה

 הדוקנה .15 ךרעה תא לבק* 4 םלשה הנתשמה ,15.72 ךרעה תא טלקכ ארקנ םא

 קלח תויהל הלוכל אל הדוקנ לרהש ,4 לש וכרע תא אורקל ונמייסש בשחמל תנליצמ

 .םלש רפסממ

 םלמלש םינתשמב תולועפפ 2

 לע הלעי אל םכרעש אדוול םיכלרצ ןכלו םלמלש םה םינתשמה לכ תואבה תוינכתב

 .ןהלשכ תולועפמ האצותכ אלו האירקה ןמזב אל ,אגאזאז

 :הנושאר אמגוד

 תורפס רדסב ותוא סיפדת תינכתה .תורפס 3 ןב רפסמ ןותנש התלננ וז תינכתב

 .ךופה
 (1)  עתס6סתא תגעססמ ווד (דאפטז , סטפ ) ;

 (2) 6 * טלקה רפסמ לש רדסה תא תכפוה וז תינכת * )
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 (3) גת
 (8) ווד5קגת, צקסאדססד )45207, א₪07: דאעמסתת;

 (5) תעסזא
 (6) טתזדשתא ('תורפס 3 ןב רפסמ שקה');

 (7) תחאסז;א (115222) ;
 (8) צמסמ1פסד := א15ת48 אספ 0

 69) 54807 := ( א15עגא אסע 100) כט 10 ;
 (10) אמס := אדפת3ת תעט 100 ;

 (11) טתדדמא (':ונלה ךופה תורפס רדסב ', 31522ת:1,'"רפסמה'))
 (12) טתנדמשא (צססתדעס01:1, 254207:1, 4401:1)

 (13) אפ.

 :לבקנ תלנכתה תא ץירנ רשאכ

 תורפס 3 ןב רפסמ שקה

2 
 :וניה ךופה תורפס רדסב 532 רפסמה

205 

 :רבסה

 .תלנכתה םש (1)-(2)

 .תלנכתב ופתתשיש םינתשמה תמישר (3)-(4)

 .תלנכתה לש ?עוצלבה קלחה לש הלחתה (5)

 .ולש תורפסה רדס תא ךופהל שלש רפסמה לש האלרק (6)-(7)

 .10-ב רפסמה תקולחב תיראשה אלהש ,תודיחלה תרפס תא תקפסמ 02 תלועפ (8)

 תאו תודיחלה תרפס תא םילבקמו 100-ב הקולח ?"ע תלראשה תא םיאצומ (9)
 םלבשחתמ אלו 10-ב םיקלחמ דבלב תורשעה תרפס תא אוצמל לדכ .תורשעה תרפס
 .תיראשב

 .תואמה תרפס תא ןתי תלראשה לש הרלמש אלל 100-ב קוליח (10)

 .1-מ בחר רתול אוהש םיעדויש ףא %152.5-ל דחא ות לש בחור םיצקמ (11)-(12)
 תחא הרפס ןב אוה םא ,דחא ות קר סופתי רפסמה ,1 לש בחור םיעבוק םא
 הרקמב ומכ ,רתו* תובר תורפס ללוכ אוה םא ואולמב גצול רפסמה .דבלב
 .אמגודבש

 אוה לכ ,415228 לש טלפה תגוצת ןמזב םיחוור ורצווי ַאלש החיטבמ וז  הטיש
 אחסצ-ו 54807 ,צט0₪1כ07 תורפסהמ תחא לכ .דחא םוקממ רתול סופתל תרכומ
 וז דלל וז וגצולש לדכ 1 לש בחור ןהל םיצקמ ןכלו דבלב דחא םוקמ ספות
 .תורפס 3 ןב דחא רפסמכ וארלו

 .תינכתה לש לעוציבה קלחה ףוס (13)
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 :הללנש אמגוד

 ךשמ תאו החלש לכ לש הלחתהה ןמז תא דדומש שדח רישכמ של םינופלט תזכרמב

 :החלש לכ לש םולסה ןמז תא קיפתש תינכת בותכל של .תוינשב החלשה

 | אגא 10 ( אפטז , 007ק07) ;

 (*  לפל ,החלשה לש הלחתהה ןמז תא טלקכ םיארוק וזה תינכתב

 .תוינשב ןתינ החלשה ךשמ .תועש 24 לש ןועשב תולנשו תוקד ,תועט

 .החלשה םויס ןמז הלהל טלפה *)
 לגת

 פהג\ד , כגאגד, 5תאזצגב , (* החלשה תלחתה ןמז *)

 51.4 , כגאג , 5זזאזצ4 , (* בשחל ,החלשה םויס ןמז *)

 סתמסה 151084 :1אמ088 ; (* תולנטב החלשה ךרוא *)

 א

 אתךד80א ('התלשה תלחתה לש היינשו הקד ,העש טקה');

 תמוכתעא ( 5841, כגאגד, 5חאזצגד) ;
 טתדדשא ('תוינשב החלשה ךשמ תא סנכה');

 תמאסזא ( 08808 1451084) ;

 (* החלשה םולס ןמז תא בשח *)
 פחאזצג:= 5חאדצג1 + ₪ 51080 ;

 כגאג:= כג%א41 + 5האדצג פזצט 1

 פחאזצ4:= 58א1צ4 0 0[

 5844:= 58241 + כגאג 1 0;

 כגאג:= כגאג וספ

 5ח\4:= 584 00 24;

 טת1דמתא ('תוינש"', 0ת808 145108:1, '"אוה החלשה ךסמ');
 תז7זא ;

 חתזדמא ( 2, !/', 2 ו -

 58אַזצ41:2, '"ןמזב הלחה התישה') ;
 תדימזא ;

 טתזופזא (5822:2, '', כגאג:2, '/',

 51אדצ4:2, '"ןמצב המייתסה החישה');
 אפ .

 :תלנכתה תצרהל אמגוד

 החלשה תלחתה לש הללנשו הקד ,העש שקה | :טֶלְק
5 566 23 

 תוינשב החלשה ךשמ תא סנכה
2211 

 תולנש 3421 אוה החישה ךשמ :טלפ

 23/56/53 ןמזב הלחה החישה

 -0/53/36 ןמזב המליתסה החלשה

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
 (1ג)
(12) 
(13) 
(18) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(28) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
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 :רבסה

 .תלנכתה םש (1)-(8)

 .טלקה ינתשמ (6)

 .טלפה ינתשמ (7)

 .טלק הנתשמ - החישה ךשמ (8)

 .טלקה תסנכה (10)-(13)

 רפסמל תולנשב החלשה ךשמ תא םירבחמ :החלשה םולס ןמז בושיח (14)-(20)
 .תוינש 60-מ לודג תולהל לוכל םוכסה .(15) החישה תלחתה ןמז לש תוינשה
 תוללכנ תוקד המכ תוארל ידכב 60-ב תולנשה רפסמ תא םליקלחמ (16)-ב וכל
 לרחא  .החלשה תלחתה לש תוקדה רפסמל םילבקמש תוקדה רפסמ תא םירבחמ .וב
 (17) הרושבש 02 תארוהב םישמתשמ ,(16) הרושב 60 לש תולופכה תא ונאצוהש
 תוקדה רפסמ תא םלקלחמ :59 -ל 0 ןלב רפסמל תולנשה רפסמ תא דירוהל ידכב
 רשפא תאז םישועש רחאל .(18) החלשה תלחתה תעשל הבושתה תא םירבחמו 60-ב
 .(19) הרוש ,(60-מ ןטק רפסמ רמולכ) וראשנ תודדוב תוקד המכ תוארל

 אוהש ,24-מ רתוי אוה דחי תועשה רפסמ ללוא :תרחא היעב שי ולשכע לבא
 .(20)-ב וז הלעבב םילפטמ .הממיב ילמיסקמה תועשה רפסמ

 תלחתה לע העדוהל ףסונב יכ ,תבכרומ תצק טלפה תנכה .טלפה תקפה (21)-(27)
 :הרוצב רמולכ ,אא/אא/אא תרוצב גצוי ןמזהש םיצור ,המולס לע וא החלשה
 :םידעצ 5-מ בכרומ טלפה (26)-ו (23)-ב וכל .תועש/תוקד/תולנש

 .םלוות 2 קר הדשל םיצקמ רשאכ ,(טלפ) 5844 וא (טלק) 5141 תספדה .א
 .'/' ותה תספדה .ב
 .םלוות 2 קר הדשל םיצקמ רשאכ ,24%ג וא 22א%1 תספדה .ג
 .'/' ותה תספדה .ד
 .םלוות 2 קר הדשל םלצקמ רשאכ ,51אצ וא 51אזצ1 תספדה .ה

 (*) ם??שממ םירפסמו םינחשמ ה 6

 רפסמ .8 תואה ?רחא תורפס יתש דוע םושרל רתומשו תינורשעה הדוקנה ל?רחאו לנפל םיצורש תורפס המכ םושרל רתומש ,רמאנ ישממ רפסמ לש טמיכסה רואיתב
 רפסמה גוצלל לש הסיטנמב קיזחהל רשפאש לנורשע גוצליב תויתועמשמה תורפסה רפסמ יפל עבקנ תינורשעה הדוקנה ירחא וא לנפל לולכל רשפאש "ברימה תורפסה
 .הפצ הדוקנב

 גלצהל רשפאו 16,777,215 אוה ינורשעה וכרע ,1-22% אוה תויביס 24-ב קיזחהל רשפאש רתויב לודגה רפסמה .תויביס 24-מ תבכרומ אלה וללאכ זאו 1 תירניבה הרפסב דלמת הללחתמ איהש םלחינמ ,תויביס 23-מ תבכרומ הסלטנמה םהבש םיבשחמב
 לכונש רמול רשפא ןכל .וז הסיטנמב םכרע תא גלצהל לכונ אל ,רתוי לודג םכרעש תורפס 8 ינב םיינורשע םירפסמ טי רשאכ .תולנורשע תורפס 8-ב ותוא
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 תולנורשע תורפס 7 *נב םירפסמ לט םיכרעה חווט תא קר תיתועמשמ הרוצב קיזחהל

 לוכל אל הלרתאו תינורשעה הדוקנה ינפל תויתועמשמה תורפסה רפסמ .תוחפ וא

 ל"ע  ,הסלטנמל תולביס 32 דוע ףיסוהל תורשפא של .7 לע תולעל הז הרקמב

 (24+32) 56 לש הסיטנמב הפצ הדוקנב רפסמ גצליל ךכבו םללמ לתש לש "רוביח"

 צא הלוע הסלטנמב קיזחהל רשפאש תולתועמשמה תוינורשעה תורפסה רפסמ .תולבלס

 םה לל*גרהמ רתוי לודג תויתועמשמה תורפסה רפסמ םהבט ,הלא םירפסמ .16-ל

 .(200516 601510?2מ אטחפ6ע5) לופכ קוידב םירפסמ

 הקזח קילזחהל רשפא .ןלמלמ ₪-ה ?רחאש רפסמה וניה לשממ רפסמ לש טננופסקאה

 רפסמל הווש ק*זחהל רשפאש רתויב לודגה רפסמהש ןאכמו 7 דע הכרָעש תירניב

 ע-ה לרחאש רפסמה ,ןכל .1038*1.7 אוה לנורשעה וכרעש 2127*0.1111111 :רניבה

 ןטקה רפסמה .1.7-מ הנטק הסלטנמה םא ,38 םגו 37 ךע םלש רפסמ תולהל לוכי

 ,תוחפל 0.5 תולהל תבליח הסלטנמה רשאכ ,3 אוה קיזחהל רשפאט רתולב

 וז ךרדב קיזחהל רשפאש רתולב הנטקה הקזחה .9 םלרחא םיבשחמב וא

 .1.47 םירחא םלבשחמב וא ,2.94-מ הלודג הסלטנמה םא ,-39 םגו -38 אלה

 סחללתהל רוסא ,תולתועמשמ אלה תורפסב קר אטבתמ םלרפסמ ?נש ןיב לדבהה םא

 .םה*ניבש שרפהל
. 

 2 * 500,000.7 - (900,000 + 100,000.6) :ןותנ ,אמגודל

 לש

 1 ,(ץ4 - 1 ,,,(6 = 0.8  :םלבשוחמ םלרפסמ

 1 ,1 - 1 ,1 :םילגועמ םירפסמ

 ךרע תורפס 7 קר םלקיזחמ םא ,0.8-ל הווש הז יוטיב לש וכרעש ףא לע

 הלה* םהלש שרפההו 1,000,001-ל ולגועי םלרפסמה לנש ,הפצ הדוקנב תולתועמשמ

 .0-ל הווש

 20/6 * 6 = 0 :אבה לוטיבה ןותנ ,אמגודל

 תולועפ ?תשב תולהל ךירצ בושלחה ,תויתועמשמ תורפס 7 קר םלקיזחמ םא

 :תודרפנ
 20/6 = 3 .א

 3.333333 * 6 = 9 .ב

 םוכלס - ת?נכתה לש הנבמה 7
0 

0-11] 
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 :םיקלח 3-מ תבכרומ לקספב תינכת ,וניארש יפכ

 .טלפ/טלק לרלשכמו תינכתה םש - (?:ס8ַצבת 816861תק) תינכתה תרתוכ .א

 םלדבעמ רשא ,םינותנה לש רואית - (2601828%510ת 560510ם) תורהצהה קלח .ב

 .לשילשה קלחב

 תודוקפה לכ תא ללכמ רשא (5%8%606ת% 560510ם) תודוקפה וא ,עוצלבה קלח .ג

 .תלנכתב הנעצבתתש

 תבכרומ לקספב תינכת לכש ,ןאכמ .(81008) קולב םלארקנ דחל 'ג-ו 'ב םיקלח

 .הטמל העיפומש תינכת לש דלשב םלראותמ ולא םיקלח .קולבו תרתוכמ
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 קתססתהא 5תסת (1אקש ,007ע01) ; +תלנכתה תרתוכ) :ןושאר קלח

 0 +קלר תולהל לוכי ,תורהצהה קלח) בלנש קלח
38 

 יש א :
 גת +תורהצהה ךשמה]

 תהס2תהצ8

 ......'.+ ה

 א :לשללש קלח
 קסו108 ; (קלר תולהל לוכי אל תודוקפה קלח]

 סא68 ;

9 5 3 
 0 +;-ב ךרוצ ויא]

 תאע . .

 םימשור ל?שילשה קלחה ןיבל וניבו לנשה קלחה ןיבל ןושארה קלחה ןיב
 םלמשור תונושה תודוקפה ןיבו תונושה תורהצהה ןיב דלרפהל ידכ .קיספ-הדוקנ
 .הדוקנ םימשור ?ישילשה קלחה ףוסב .קיספ-הדוקנ ןכ-םג

 .תלנכתה תביתכל םיללכה לע דיפקהל ,שונא תסדנה לש תואר תדוקנמ ,דואמ בושח
 םדא ?"ע וא תנכתמה ל"ע תלנכתה לש הרלהמ הקידבו האלרק רשפאת הנוכנ הביתכ
 .רדוסמ לנבמ תונכת לש תושירדהמ תחא םג אלה תאז .רחא

 תורשולמ ןהשכ אאפ-ו 8801א ,טגת ,60א57 ,280080% םילמה ומשרנ תינכתה דלשטב
 .הנימל סנכומ קלח לכ לש ןכותה .התרבחמ הטמל תחא תומושרו םי?לאמשה םיילושב
 ןמ תודרפנ תורוטב /5-ו 00א51 תורהצהה לש ןכותה תא םושרל םג םידיפקמש שי
 רתול השורד הרהצהה ןכותל רשאכ תצלמומ וז הטלש .הרהצהה םש עלפומ הב הרושה
 הקזחאהו ןוקיתה תוחונלו תלנכתה לש תואלרקל םרותש ףסונ גהונ .תחא הרושמ
 תינכתב ועיפויש םלידיחיה םיעובקה .00א51 תרהצהב עובק לכ רידגהל אוה הלש
 .0 וא 1 םירפסמה ולהל הרהצה אלל

 .תומלאתמ תודוקפבו תורהצהב הנפלחות תינכותה דלשבש "תונטק"ה תויתואה

 :תורומש םילמ

 תונכתה תפשל תוכללש רשא ,(28656:086 %0%65) תורומש םילמ ןה תושגדומה םילמה
 דמלנ םלאבה םלקרפב .הרדגוהש וזמ הנוש הרטמל ןהב שמתשהל תנכתמל רוסאו לקספ
 תורומשה םילמה תמלשר .התע דע ונדמלש ולאל תופסונ םללמ לש תולועמשמה תא
 :ןלהל תנתינ

 גאפ תתגצ א 1.55 0 פנצ 20

 כסואס כ אפ 8 עץ ץטא6ע10א 0

 ךע זא וו נ אספ אז אסצ סע

 |08 0 00 תוססת תפקד 7

 דחפטא 0 ךצקפא טאענת צגא ₪ זזא
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 ם?ל?גרת ] 8

 תולאשש 1

 םינותנ ךשמהב (1)

 (א)
 (ב)
 (ג)
 (ד)
 (ה)
 (ו)
 (ז)

 ,הטמל םיעיפומה תומשה ךותמ (2)

 (א)
 (ב)
 (ג)
 (ד)
 (ה)
 (ו)
 (ד)

 תרהצה בותכ (3)

 .טלרפ לש :גולטק רפסמ - 0

 בחורו 4  ךרואב ןבלמ לט ףקלההו ןוסכלאה בושיחל םיבלטה

 .םלאתמ המלרז םישרת ןיכהל ידכ םהללע ססבתה .

 .לחתה
 .2 ,4 ארק

 .עובירב 5 סולפ עובירב 4 שרושל הווש 60

 .כ = 2 + 5

 .6 ספדה

 .כ ספדה

 .םייס

01 
 טמתצז.סא6 1 מאידך מח
1 

12 
 1 תו תסדיד6
 א-תאצ
 דאפטצ

 .המל רבסה ?םייקוח םניא וליא

 גוסל סחיב קייד .הטמל םיעלפומה םלנתשמה רובע  םינתשמ

 .(לשממ וא םלש) הנתטמה

 .טלרפה לש ריחמה - תת

 .מ"עמ רועיש - טאז

 .טלרפ ותוא לע סמ לנפל חוורה - קַתְסַתַזְז

 רפסמ לכ לבגל ןילצ (4)

> (%) 

 שע +4 < ע <

 תרהצה הנותנ (5)

 .םלש
 .לשממ
 .(רבסה ףסוה) תלקוח אל הגצה

 .אל 286 .ו

 .בל 32.0 .+

 .גל 0.0099 .הח

 גדל 28937265 .ט

 .וט 0 .ל

 :םלאבה םינתשמה
 : אדע ;

;1 : 

 :ןלהלד תולורשפאה שולש ךותמ תחא הטמל עלפומה

12 
4 
19 

14 
9 

 גת

. 

 יש +< סל < >

. 
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 :תולוגש תואבה תודוקפה ךותמ וללא

 0 := 5 כעצ 5 (א)

 2 := 4 402 0 (ב)

 א := 4 (ג)

 2 := א כעע 6 (ד)

 צ := 0 02 4 (ה)

 2 :< א + צ (ו)

 ב := ) +1 (ז)
 ב := ?7 (ח)
 2 := ) + 1 (ט)

 .לקספב תלבוקמה הרוצב הטמל םיעיפומש םללוטיבה תא בותכ (6)

3 3 2 8 
 צ + -- --
 / צ+4 צ+4

 4 ד אצ ג
 =-+צ

 צ 4
-- + 2 

3 

 תומש םהל רחבו םיאבה םיעובקה לע רלהצהל ידכב 00851 תרהצהב שמתשה (7)
 .םימיאתמ

 453.59 * 

 132 * 

 'חז ךדחתתמ' -

 תא םושר .םלנתשמ לש תורהצה יתשו םינותנ לש תורוש 3  תומוטר הטמל (8)
 .(ג)-ו (ב) ,(א) תודוקפה תרדס ירחא םינתשמל םיסחולמה םלכרעה

 1 הרוש: -0 4 2
 2 הרוש: 1.99 25 2.8

 3 הרוש: 4 5.7 02

 צאת 2,232,060 : תת
 א,צ,2 : אוססתת)

 תתגפאא ( (א)

 תמגפת (4,8); (ב)
 תתהסזא (ת,צ):

 תמאת (2

 תתגסזא 0 (ג)
 תמו תזוא ;
 תחגפתאא
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 ות למסמ 7" ותה) תואבה תודוקפה תוצובק לש עוצלבה רחאל טלפה הארי ךיא (9)

 :(חוור
 .א

 צגת א :תמא1ב

 א:= 5[

 אתנדטזא ('דאפ טגןטמ 0 ', 3, !"ש', א)

 טתזיטזא ('7א87508א70772+3=' , 5; 5

 .ג
 גת 4 :1אעמסמת ;

 2 :תתג1;

4:= 4. 
8:= 5.6789) 

 תדומ (24:3) ;

 חתדשמ (8:7:2) ;

 ת1]175א

 חתזאוא (4:6)

 חת1עמ (2:5:0).

 תולנכת 2
 םדא לש והבוג גצילמש וחזמץ םשב הנתשמ טלקכ תלבקמ רטא ,תלנכת בותכ (1)

 םדא ותוא לש והבוג תא גצלימש 60/2 םשב הנתשמ טלפכ הגיצמו םי'צניאב

 .המירז םלשרת םג ןכה .מ"ס 2.54 -ל הווש דחא 'ץנלאש רוכז .םלרטמיטנסב

 למד םיבגנ הזה גוסהמ הלועפ רובע .םירלודל םילקש ךופהל הצור םדא (2)

 :םלאבה םלנותנה תא תלבקמש תינכת בותכ .הלמע

 .םדאה לש ותושרב םילקשה רפסמ - אז =

 .1/8%-ל 1/2% ןיב ענ אוה ללכ ךרדב . הלמעה צוחא - 0802 .- 

 .דחא רלודב םילקשה רפסמ א" ,לחכונה רעשה - 5הג1ת =

 ןכה .רלממ אוהש םילקשה תרומת לבקל לוכ* םדאהש םירלודה רפסמ אוה טלפה

 .המירז םלשרת הליחת

 :תואבה תושירדה תא אלמתש לדכ 45א08812 תינכתה תא הנש (3)

 .5.3% לש הסנכה סמ לח (תונתמ טעמל) הדובעה רכש לע .א

 :(חוור ות ןמסל ותה) אבה הנבמב עיפוהל תוכירצ תואצותה .ב

 תועש רכש כ''הס סמ הרתל

 הדובע" 7"העשל ""הנתמ ""םימולשת הסנכה םולשתל

 הב
------ 

 תאא אא ,אאא אא ,אאא א ,אאא אאא א תא ,אאא א אאא ,אצא

 .ןבלמ לש תודלמכ םהילא תסחייתמו םלרפסמ לבש תארוק רשא ",תינכת בותכ (4)

 תורעה לולכל שי  .ןבלמ ותוא לש ןוסכלאה ךרואו חטשה ,ףק?הה הלה: טלפה

 תויהל ךירצ טלפה .בושיחה לש הטלשה תאו םלנתשמה תא ריבסהל ?דכ ,תינכתב

 הרפס םע וגצוי םירפסמה .טלפה ינתשמ תאו טלקה לנתשמ תא גלצלש טפשמ

 ןכה .תוחפל דחא חוורב םדילש הלמה ןמ םלדרפומ םה רשאכ ,תחא תלנורשע

 .תנכתל ל*חתמ התאש לנפל המירז םישרת
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 סונלסוכה ,סונלסה ,שלושמה הבוג היהי טלפה .תיוז רשי שלושמב רתלה לש ךרואו סיסבכ םהילא תסחליתמו םירפסמ ינש תארוק רשא ,תלנכת בותכ (5)
 רלבסהל ?דכב תורעה בותכל שי .סיסבה ןיבל רתיה ןיבש תליוזה לש סנגנטהו
 לנותנ תא גיציש טפשמ הנבמב היהל טלפה .בושלחה תטלש תאו םלנתשמה תא
 םלדרפומ םה רשאכ ,תחא תינורשע הרפס םע וגצו* םירפסמה .טלפה תאו טלקה
 תביתכ ?:נפל המירז םלשרת ןכה .תוחפל דחא התוור ?"ע םדילש הלמה ןמ
 .תינכתה

 הבית לש מ"סב קמועהו בחורה ,ךרואה תא טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (6)
 :םלאבה םלכרעה תא תבשחמש תינכת בותכ .תילנבלמ
 .םלדדצב תונפדה לש חטשה *
 .סיסבהו הסכמה לש חטשה *
 .רוחאמו םינפלמ תונפדה לש חטשה *
 .הביתה לש חפנה *

)1( 

 לכ תא ףוטעל הלעל המכ ,לקש 30 הלוע םוינימולא רללנ לש עבורמ רטמ םא
 .םולנלמולא ריינב הספוקה

 עצוממה תא בשחל ידכב תינכת בותכ .רטסמסה ךשמב םינולצ 3 לביק דימלת (7)
 .םינולצה לש ןקתה תילטס תאו עצוממה ןמ ןויצ לכ לש (שרפהה לש טלחומה ךדרעה א"ז) תטלחומה הילטסה תא ,עצוממהמ ןויצ לכ לש שרפהה ,םינולצה 3 לש
 :ךכ תרדגומ 23 ,א2 ,א1 םלנויצה 3 לש ןקתה תללטס

| 3)%12+%22+832( - )+2 
 5יידצ גץ את ךיטאןטא =\ | ---------------------

3*2 

 תאו עובלרה ,שרושה תא תבשחמו א רפסמה תא טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (8)
 .א ?רתאש םלירפסמה 2 רובעו א ?נפלש םירפסמה 3 רובע ,10-בו 5-ב הלפכמה

 .לוגיע ותוא לט ףקלההו חטשה ,רטוקה תא הסיפדמש תינכת בותכ .לוגלע לש סולידרה וןותנ (9)

 .הרדסב םיאבה םלכרעה תשולש תא תבשחמו םיבקוע םהשלכ ?'צנוב?פ יכרע לנש תלבקמש תינכת בותכ .13=5+8 ,8=3+5 ,5=2+3 ,53=1+2 ,2=1+1 ,1=0+1  םה הרדסב ?נימשהו לעלבשה ,לשלשה ,ישלמחה ,יעיברה ,לשילשה םלכרעה ,לשמל .ולמדוק לנש לש םוכסל הווש הרדסב ףסונ ךרע לכ .1-בו 0-ב הליחתמ י'צנוביפ תרדס (10)

 .ץ = 0*9/5 + 32  :אלה רבעמה תחסונ .סולסלצ תודיהחיב תולעמה רפסמ תא תבשחמו טייהנרפ תולעמב ךרע טלקכ תלבקמש תלינכת בותכ (11)
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 2+8**4%א+6 | תיעובליר האוושמ לש םישרושה תא בשחל ידכב תינכת בותכ (12)

 ,םללשממ םישרוש האוושמל שלש החנהב -8 +/(82-446) החסונה תרזעב

24 

 .82- 46 >0 :ש א"ז

 החנהב) 6 ,5 ,4 תועלצ לעב שלושמ לש חטשה תא בשחל ?דכב תלנכת בותכ (13)

 :החסונה ךמס לע (שלושמ תווהמ תמאב ולא תועלצש

0 =59 

 2 רשאכ ,חטש -\ 5-6()5-5()5-4(5)

 תומכ תאו תמדוקה הרתיה תא ,קנבב ןובשחה רפסמ תא תלבקמש תינכת בותכ (14)

 לדכב תלנכת בותכ .ונובשחמ ךוטמל וא ד:קפהל הצור ןובשחה לעבש ףסכה

 .ןובשחב השדחה הרתלה תא סיפדהל

 לש תולעה הנותנ רשאכ ,העיסנל ןיזנבה תולע תא בשחל ?דכב תינכת בותכ (15)

 . .ןלזנב רטילל תינוכמה לש 'זרטמוליקהו העיסנה קחרמ ,ןלזנב רטלל

 ולקשמ תא הסיפדמו תורבילב םדא לט ולקשמ תא תלבקמש תינכת בותכ (16)

 תולקנוא 16-ל הווש תחא הרביל ,ךתעיד?ל .םלמרגבו םלמרגוליקב ,תויקנואב

 .םלמרגוללק 0.45359-ל םגו

 אוהש תיבה ריחממ םיוסמ זוחאכ ,הלמע למד לבקמ ידיינ אלד יסכנ ןכוס (17)

 .הרלכמ תואצוה תוחפו הלמעה למד תוחפ תיבה רלחמ תא לבקמ רכומה .רכומ

 .תואצוהה תאו ןכוסל עיגמה זוחאה תא ,רלחמה תא טלקכ תלבקמש תינכת בותכ

 .רכומה לדיל עיגמה םוכסה תא הסיפדמ תלנכתה

 :םלרחא םלרקמ ?נש רובע תולנכת בותכ

 דוחא תא אצמ .םיעודי םיטרפה ראש לבא לבקמ ןכוסהש זוחאה עודל אל .א

 .הלמעה

 .תואצוהה םוכס תא אצמ .םיעודי םיטרפה ראש לבא ,תואצוהה תועודל אל .ב

 ול הלהל ףסכ המכ .שדוח לכ תלבלר זוחא 1 לבקמו םילקש ?  עיקטמ םדא (18)

 .5 = 1+1(2)% החסונב שמתשה .םיטדוה א ףוסב

 םילקשב םיריחמה .םהלש תונחה תא בשחמל הצור "ןכומה ןמ" תרבח (19)

 :םה םרגוליקל
 . 3.50 - ףוע *
 1.70 - הציצק =

 6.80 - ץוצק דבכ =

 0.60 - הדלטשפ *

 0.84 - תוקרל טלס *

 | 3.10 - לצינש =

 .הנוק חוקלהש רצומ לכמ םימרגוליקה רפסמ תא טלקכ לבקתש תינכת בותכ

 םרגוללק הלוע המכב בותכ היהל וילעש ,טרופמה ןובשחה תא סיפדת תינכתה

 לש היינקה התלע המכבו (וליקב) דרצמ ותואמ הנקנ המכ ,ךרצמ לכ לש  דחא

 םוכסה תא כ"תאו תולנקה לכ ךרע תא םושרל שי המלשרה תיתתתב .ךרצמ ותוא

 .מ"עמ 15% ללוכ םולטתל
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 תואצותב ותוא םלאלממו ספוט םינוק םישנא :וז הרוצב להנתמ וטוט קחשמ (20)
 למ לכ םה םיכוזה .םתוא םלפוצ םהש ?פכ ,עובשפוס ותואב לגרודכ ?קחשמ לש
 .םלקחשמה תואצות תא הנוכנ ושחינש
 :םידעי 3-ל םיעיגמ םיספטה תריכממ םיחוורה

 .הלשממל םירסמנ 10% *

 .ספוטה תא רכמש ןכוסה רובע הלמע למד םה 15% * 
 .וכזש םישנאה ןלב הווש ןפואב קלוחמ ףסכה ראש *

 םיספטה תומכ העודי םא ,הכוצ לכ לבקי ףסכ המכ בשחל לדכב תינכת בותכ

 .םיכוזה רפסמו ספוטה ריחמ ,ורכמנש

 :הרוצה ןמ תויראלנלל תואוושמ לש תכרעמ הנותנ (21)

 גא + םצ = 0
 כא + ₪ = ע

 :אוה וז תכרעמ לש טושפה ןורתפה

 צץ. צ ב פע
 גפ - פפ . 28 - פפ

 גוזל ןורתפה תא הסיפדמו 4,2,0,2,8,7 םיכרעה תא טלקכ תלבקמש תלנכת בותכ

 .(?ןיא ?לתמ) ןורתפ שלש חלנהל לכות .תואוושמה

 לקספ לש ברשלחה תנוכמ
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 2 קרפ

 סיינאילוב םייוטיבו םינתשמ

 ם??נא?לוב םינחשמ 1

 .האצותל םאתהב לועפלו םלרפסמ ינש ןיב סחיה תא ךירעהל שורד םיתעל

 "? 5 -ל הווש 34  םאה"  :תאז הלאשל ,לשמל לבקל הפצמ תליהש הבושתה איה המ
 ןוכנ :בישהל םג רשפא .םיווש םניאש וא  ,םיווש םירפסמהש ןה תולורשפאה
 הנתשמב תאזכ הבושת םלרמוש לקספב .המאתהב (78158) ןוכנ-אל וא (1עט6)
 וא ךתטמ ,ונרכזהש םיכרעה ינשמ דחא לבקמ רשא ,(200168ת 78218016) לינאילוב

 - "ןוכנ-אל" ךרעהו (דחא) 1 הרפסה ?"ע גצולמ "ןוכנ" ךרעה ,בשחמב .8
 .(ספא) 0 הרפסה י"ע

 :האבה תינכתב ןייענ

 (1) קתססת| 15/4 הזז (דאפטצ , סטניפטד) ;

 (2) (* רתוי לודג םהמ הזיא עבקו םלמלש םירפסמ לנש ארק *)
 (3) | אפ :

 (8) ןדפפהמ] , אז522ת2: 1אנמסתת ;
 (5) אדגא, 5חגעמה, 64200: 3001א;

 (6) | תתסזא
 07) חתזעמסא ('?תוושהל הצור התאש םירפסמה םהמ').;

 (8) טחטתזצתתמא (':נשה תאו ןושארה תא שיקהל '));
 69) תחגפ (א15ע481 , 152072) ;

 (10) אגךהא := 15281 << 1
 (11) .סח\/תה := 19281 = 1

 (12) 64200 := אז5ע1ת1 > א150482 ;
 (13) טתדדעא ('ע150שמאש ', אד5עגת1, 'ט5:'77, א152022))

 (14) טתדדתזא ('אד52ע4ת1 < א1524ת2 15 7', תדאא)
 (15) טתדדמתא ('אדפקגת1 = א15ק482 15 7 ', פתגטמא)

 (16) טתדעמתא ('א15עגת1 > 4152482 197 7', 64202)
 (17) | אאפ.
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 :אבה טלפה תא קליפת וזה תינכותה לש הצרה

 ? תוושהל הצור התאש םלרפסמה םהמ

 לנשה תאו ןושארה תא שיקהל
10 5 
 דפשמאט 50

 אז5ת29ת1ן < אד5קגת2 15 ךתטפ
 ןודפקה981 = אד55ג82 159.
 ןודפסגת1 > 159482 15- 8

 :רבסה

 ,.תלנכתה םש (1)

 .תלנכתה תרטמ לש הגצה (2)

 תהוושנו טלקכ ארקנש םירפסמה תא םילבקמ 1152א2-ו 1152221  םינתשמה (4)
 .הזל הז םתוא

 לע םג 72% טפשמב ריהצהל שי ךכ ,?לשממו םלש הנתשמ לע םיריהצמש ומכ (5)
 לדכ ,תתגת וא 1אזעסתת יונלכה תא ףילחמ 20014א יוניכה .לנאללוב הנתשמ
 םיללכה ?פל םיעבקנ םיינאילוב םלנתשמ לש תומשה .םילנתשמה תא ראתל
 .לקספ תפשב תומש תעיבקב םילבוקמה

 ךדרעה תא וא 1808 ךרעה תא תינכתה ךשמב ולבקל הלאה םיינאילובה םינתשמה
 ןטק 3152281-ש "ןוכנ" םא קר 1תטפ ךרעה תא לבקי א\1גא ,לשמל .8
 הנתשמה ."ןוכנ אל" ותועמשמש ,ע11858 | הלהל וכרע תרחא | ,152432-מ
 אז5ת282-ל הווש היהל 152481 םא קר 1תטח ךרע לבקי 58)/תא ינאילובה
 לודג א15281 םא קר 1אשמ ךרעה תא לבקי 6420 לנאילובה הנתשמהו
 .150422-מ

 .האוושהל םלרפסמה תאלרק (7)-(9)

 תדוקפ י"ע קר הוכרע תא לבקמ לנאללוב הנתשמ ,יטרדנטסה לקספב (10)-(12)
 ךרע תתל ורשפילא הפשה לש םינוש םיבלנב .טלקכ ,ץוחבמ האלרק ל"ע אלו המשה
 :םושרנ המשהה תדוקפ לש ןלמל דצב .טלק תלועפ ל"ע םג ?נאילוב הנתשמל
 .?ג58 וא ךתחא תאצות םרובע לבקילו קודבי בשחמהש םיאנת וא לאנת *
 .לנאללובה הנתשמה לש תבותכב ןסחואל ךרעה .2ע4058 וא 1808 הלמה *

 .ץ רותה לש דצ לכב םיחוור ינש ויהלש ידכב 'ץ"5:'7 ונבתכ .טלפה תנכה (13)
 םללתדוקנה לרתא 5 רפסמה . לש ןימל דצב םיחוור לנש ונפסוה וז הדוקפב
 םלוות 3 קר שלש ןולכמ ךא ,הלוכ תזורחמה רובע םלוות 5 ורמשלש ךכל םורגל
 .לאמש דצב םיחוור ?נש ופסותי ,םייטרגה ןיב

 םורגת תאזה הדוקפה ןכלו ת2188 וא 1תשמ אוה א\7ץגא הנתשמה לש ךרעה (18)
 :הלאה םיטפשמה לנשמ דחא תביתכל
 אדפסגס1 < אדפעגת2 15 1תסטמ .א
 אזפקגס 1 < אדפקהת2 15 24185 .ב
 .ץג58 הלמלו (לאמשמ דחא חור םע גצותש) 7א0טמ הלמל םיוות 5 הצקמ רדהמה
 ,לשמל .םילמל םיצקומה םיוותה רפסמ תא תושרופמ תוארוה ל"ע תונשל רשפא
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 םלתוור 5 תפסוהל םורגל אדא: 0

 הלמל לאמשמ םיחוור 6 לש הפסוהל

 ) הרושבש הזל המוד עוציב (15)-(16)

 ם??נאל?לוב ם?לוןעלב 2.2

 ה ( מ 00מ01610ת) טושפ ?אנת בשחל לוכל בשחמה

 וא ,5 הכרואט ,תזש הלמה לש לאמט דצב

 .4 הכרואש תעש

.)4 

 :ךכ לונב

 לטמתלרא לוטיב סחל לטמתלרא יוטליב

 ןולולש = :םה םילרשפאה םלסחלה

 ןויולש-יא <>

 -מ לודג <

 -ל הווש וא לודג >=

 -מ ןטק <

 -ל הווש וא ןטק <=

 ןכלו (2158) םייק אל אוהש וא (1ת08) םייק אוהש ,רמול רשפא לאנת לכ רובע

 הלה* רשפאש ,הזכ תולהל ךלרצ יאנתה .לנאללוב הנתשמל טלק תולהל לוכל אוה

 ל?פכ .גוס ותואמ תויהל םיכירצ םלוושמש םיכרעה ,רמולכ .ותונוכנ תא עובקל

 לנאללוב  הנתשמ תוושהל רשפא לא ךכ ,םיזופת םע םלחופת תוושהל רשפא יאש

 הנתשמ םע 7508 וכרעט

 ה לכ םיינאללוב

 וכרעש לשממ

 הווש 4152281-ש חיננ

 ןסחואתש 7ת08 האצותה תא ונל  ןתת

 בתשמה לנש רובע 8%

 .המאתהב

 המ רשא םללטמתלרא םללוטיב

 :לשמל ומכ ,םלבכרומ רתוי תולהל וא

 אעע\0ה - 7

 ,םינתשמ לנש דחל בלשל רטפא

 -,*,/ ,21/,אסס) םייטמתירא
 א םיעובק

 60ת61610ת5) םיבכרומ םליאנת לבקל ידכ
 םיבכרומ םיאנת

 ה םיטושפ םלאנת לנשל סחולמה ךרעה

 ה לנשמ דחא לכ

 דחא לכ םא קר 74188 היה: ספ ל"ע

 הו דבלב דחא לאנת לע לעופ

 ה תא ונסנכהש חלננ

 ב רשא ,הטמל הלבטה

 .ולאה םלנתשמה לע םינוטה

 ה ןכלו 0-כ בשחנ 5% ררע

 הווש 4152482-ו 5-5

 ,64000-ו םטתז ,םלרחאה םל

 הל םילוכ* י?אנתמ קלח םלוו

 םללוטיב לבקל ידכ (+,

 ,4אכ םיינא:לובה םירוטרפואה תרזעב םיטושפ םלאנת דחל בלטל רשפא

 ה *"ע םלבלושמ

 ,ךדיאמ .72ת08 היה> םיאנת

 מ ולש ךרעה תא ךפו

 ה ךותל םינוש םיאנת לנש לש םלכרע

 םלרוטרפואה תעפשה תא תמכסמ (וטס] 78516) תמא תלבט תארק

 םלנתשמ לנש תוושהל רטפא

 .1 בשחנש 1805 ךרעה ןמ ןטק או
 ,ךדלאמ .2

 ו 2

 דרעה תא לבקנ הז
 ,(12)-ו

 הקלדבה .10-ל

 הרקמב .אוזגא

 (11) תודוקפב
 הנתשמב

 ,דחא הנתשמ וא עובק ליכ

 1401472 * (0ם08 - 4 * קַז) <>

 םירוטרפוא ?"ע  םילטמתלרא

 םג ךכ .םיבכרומ םילטמתלרא
 םילוטלב ו

 .(0סוק16%

 םא קר 7208 היהל 4אע :אנת

 םיבלושמה םיאנת :נשל סחולמה ךרעה

 א01 רוטרפואה .ע4155 אוה םיאנתה ?:נשמ

 .ךפיהלו 24188-ל תס8-

 .המאתהב 2-ו 4 םינתשמ
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 4 8 4 אאפ 5 2 08 8 אס] 4
 תסמ ץתסמ ד ךתסמ וו
 ךץתסמ 88 8 ץתספ 8%

 8 ךתסמ וכ דאטמ ךתספ
 עו 8 לוו 8 ךתטפ

 לוטלבה ?לזא .2-ל הווש 6-ו 10-ל הווש 5 ,5-ל הווש 23-ש חיננ ,אמגודל
 ( < 6*7) גאס (2+7 < 4+0)

 וכרעש ,2-ש ינפמ 1808 אוה ?לאמשה טושפה לאנתה לש וכרע .בכרומ לאנת הווהמ
 יבפמ תג588 אוה ת+7<ב+6 לנשה טושפה לאנתה .14 וכרעש ,0*7-מ ןטק תמאב ,5
 ןוכנ ?לאמשה לאנתהו תולה .7 וכרעש 2+0-מ ןטק ונלאש ,17 אוה 7 לש וכרעשט
 אוה בכרומה לאנתה לש ךרעה ,גאע ?"ע םיבלושמ םהינשו ןוכנ-אל לנמילה יאנתהו
₪ 

 ל"ע םלילרפסמ םינתשמ וא םיעובק רתול וא דחא לש בוליש אוה לטמתירא לוטיב
 300188תם) לנאללוב לוטלב רלדגהל ןתלנ המוד ךרדב .םללטמתלרא םלירוטרפוא
 םללנאללוב םיעובק וא םלנתשמ לשו רתול וא דחא לאנת לש בולישכ (אק:65510ת
 לש ךרעה .םללנאללוב םירוטרפוא תועצמאב ,(70158 וא 7808 םילמל הנווכה)
 .קיזחהל לוכל בשחמהש םירפסמה םוחתב ךרע לכ תולהל לוכי לטמתלרא לוטיב
 .ץגםפמ וא ך1תסמ ,דבלב םיכרע ינשל לבגומ ינאללוב לוטיב לש ךרעה ,ותמועל

 םלרוטרפוא רתו: ללכהל לוכל לנאללוב יוטיב ,םיכרעה לש םצמוצמה םוחתה ףא לע
 לש םלרוטרפוא םגו םליטמתלרא םייוטיב ללכמ לאנת לרהש ,לטמתלרא לוטלב רשאמ
 .םילנאללוב םירוטרפוא ?"ע םיאנת המכ דחל בלשל רשפא לנאללוב לוטיבב .סחל
 ךרוצ של ,ינאללוב יוטיבב לולכל רשפא רשא םירוטרפוא לש ברה רפסמה ללגב
 תובחרהה .ןלהלש המישרב טרופמש ?פכ ,םללבוקמה תומידקה לקוח לע ףיסוהל
 :וקב ושגדוה

 .םילרגוס ךותב לוטלב (1)
 . אסַצ ,הלילשל ןמיס אוה רשאכ - (2)
 באפ , * , / , תת, אספ (3)

08+ - )64( 

 4 .. 65 , "ג ל ,ל , לכ (כ)

 המרב םירוטרפואב הליחת םילפטמו ןילמיל לאמשמ םלמדקתמ יוטיב םלכלרעמ רשאכ
 ,המר התואב םלאצמנש םירוטרפוא לנש ןיב ללידבהל שי רשאכ .רתויב ההובגה
 םללרגוסה תא ריסנ םא .ןימלל לאמשמ ,םהלש םושירה רדס יפל אלה תומלדקה
 :לבקנ תמדוקה אמגודב

 4 < 6*7 האפ 2+7 < 0 \

 כ"חא .(2=6 לכ) 14 םילבקמו 60*7 תא הללתת םיכירעמ תומילדקה לקוח לפל
 לכ לקוח אל אוה הזה יוטלבהש תוארל רשפא .10=2 רשאכ ,14 3אע 5 :תא םיכירעמ
 םהש םידנרפוא לנש של הפו םילנאללוב םידנרפוא לנשל קר םיאתמ 2אכ רוטרפואה
 םלטושפה םלאנתה לש תמדוק הכרעה ובייח םילרגוסה םדוקה בצמב .םימלש םיכרע
 .\אפ רוטרפואה י"ע קוחכ ובלוש תולנאילובה תואצותהו 4+0<2+7 -ו 6

 ףיסונו 2<.+7 ומכ לוטיב ,לשמל בותכנ םא .דלמת שורד וניא םילרגוסב שומלשה
 תא םיכלרעמ -הרקמ לכב לרהש ,רבד ונמרת אל ,1+7(6<5) :האבה הרוצב םילרגוס
 תא העלנה ,םילרגוס לש רתי שומיש ענומו יוצר הזכ בצמש הדבועה .הללחת 7
 .רתולב הכומנכ םיסחלה לש םתומידק תא עובקל הפשה ירבחמ

 .םדוק ונלארש תמאה תלבט תא תרצוי רשא תלנכת בותכנ
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 (1) 00[ דגש עמד (ס0טדפטע) 0

 (2) | (* טלפ קר שי .תמא תלבט םלנוב תאזה תינכתב %)
 (3) | טגת

 (4) 2, 0 : ת001מא;
 (5) | תנא

 (6) התנלטתא ( וטיתיורררו+ שא ווא %

 (7) 'תרסת"07777'ג ית אא
 (8) 'אסעופוודול 'נ

 69) טתזטז א ;

 610) ע:= ךתספ; =:0  תש

 (11) התזדתתא (ת, '50:'7 0, 7:50 עת 08 0, 5

 (12) 2 גאס 0, '5:'7, אסע עת, '5:'7))

 (13) ע:= 1908; -0:=

 (14) התדצמא ( קת, '5:'7, 0, '50:'7 08 0, ג 5

 (15) 2 גאפ 0, '5:'7, אסע !5:'7)ְ

 (16) ק:= עגע58; 0:= ץתטמ)

 (17) טאדצמתא (ק, '5:'7, 0, 7:5, 00 ו

 (18) ע גאפ 0, '5:'7, אסע עת, '5:'7))

 619) 2:= ץ3158ג 0:=

 (20) חתדצמשא (2, '5:'7, עת 08 0, 5

 (21) עת גאפ 0, '5:'7, אסע עת, '5:'7)
 (22) אס.

 :ךכ הארנ תינכתה לט טלפה

 בק ד עת 08 077772 גאפ 0777אסַצ תדדווז

 "ןתטא "תו "היתוטא "תומא ₪

 "ןתטמ עגתפפ -  דדתטפ וו 8

 8 "תטמ "דתומ וכ "תונמ

 ד ₪ ₪ ₪ תטמ

 :רבסה

 רשפא .הרוש לכב תודוקפ ?תש (דועו 13 ,10) תורוש רפסמב ונבתכ וז תלנכתב

 ןמיסב ןהיניב דירפהל ךירצ ךא ,רתול ףאו תחא הרושב תורוש "תט בותכל

 .דבלב תחא הדוקפ הרוש לכב בותכל ץלמומ תאז לכב .קיספ-הדוקנ

 .הרואלתו תלנכתה םש (1)-(2)

 .םינתשמ לע הרהצה (3)-(4)

 ,ק 08 0 הפ בותכש ףא לעש בל םיש .הלבטה לש תרתוכה תספדה (6)-(8)

 ןהש ןוולכמ ,ללמכ תוספדומ אלא ,תועצבתמ אל ולא תולועפ א0%? ל-ו לע גאס 0

 .םישרג ןיב תומושר

 .הלבטה ןכותו תרתוכה ן*ב הרוש גוללדל םרוג חתזעתתא (9)

 לכל תודוקפ ןתוא לע םלרזוח (19)-(21) ,(16)-(18) ,(13)-(15) ,(10)-(12)

 0 םגו 2  םג הנושארה הרומתב ,לשמל .74158-ו 71808 לש תורומתה 4-מ דחא

 לש ךרעה ,םיתוור 5-ו 0 ,םלחוור 5-ו 2? םיסיפדמ ןכל .1805-ל םיווש
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 ךתטמ) ע גאפ 0 לש ךרעה ,םלחוור 5-ו (הז הרקמב ,8 אוהש) ע 08 0
 .םלחוור 5-ו (הז הרקמב ע4158) אסד 2 לש ךרעהו םיחוור 5-ו (הז הרקמב

 תא וא ,םינתשמה תומש תא םיפלקמ (6 תורוש) הלבטה לש תרתוכה תספדהל
 םלסלפדמ אל כ ,תאז םישוע ןיא ןאכ .םישרגב תולנאילובה תולועפה רואלת
 .םהיניבש תולועפה תואצות תא וא ,םינתשמה לש ןכותה תא אלא םייונלכה תא

 (*) ןגרומ-יד ?קו

 םללוכל םה ךכב .םיינאללוב םינתשמ ןיב םינוש םיסחי םירלדגמ ןגרומ-לד לקוח
 םלנתשמ םה 5-ו ג םאש םיעבוק הלא םיקוח .תולנאללובה תולועפה חוסינב עייסל
 :םלאבה םיסחיה ןלב תוהצ שי ,םלילנאילוב

 אסי 4) סת (אסע 5) -ו אסז (4 גאפ ם) 6
 (אסד 4) גאפ 6אסצ 2) -ו אס 6 08 5) (2)

 :םיאבה םייוטיבה ןיב תוהז שיש רוכזל יאדכ ,ףסונב

 4 -ו  אסע (אסַז ג) (3)
 ( <> 2) -ו אס ( = 5) (4)
 ( >= 8) -ו  א02 ( < 2) (5)
 ( <= 8) -ו  אסע (4 > 5) (6)

 :אבה ינאילובה לוטלבה תא טשפנ ,אמגודל

 אסז (( < ב) האפ (6 < תכ))
 :ךכ יוטלבה תא בותכנ (1) תוהז תרזעב

 אסע 6( < 5) סת אס 66 <> כ)
 :ךכ שדחה יוטיבה תא בותכל לכונ (5)-ו (4) תויוהז תרזעב

 6. >= 8) 05 אס (אסצ (6 = כנ)
 :לבקנ (3) תרזעב

 6\ >= 3) 8 66 = ת)

 ם?ללגרת 43

 תולאשש 1
 םללוטיבה תא ךירעהל ךילע ,2=ע4188 -ו 8 ,747058=2 ,1=2ת0₪ םא (1)

 .הכרעהה רדס תא םג םושר .םיאבה

 68) 3 08 2 גאפ 60 0ת כ
 6) ג גאפכ 5 08 6 אאפ כ

 (6) ג גאפ אסע 5 05 א01 ג אפ 5
2 =< 0 08 2 = 2 (4) 

 (6) (1= 8) 08 (0 >= כ)
 (6) ג < 25 גאפ 0 < 2

 (8) (4 <> 5) גאפ (60 <> כ)
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 :אבה לנאללובה לוטיבה תא טשפ * (2)

 אסצ ((אסצ 4 08 (א < צ)) אס (2 = 0)

 .םלמלש םינתשמ םה א ,+ ,2 ,0-ו ינא?לוב הנתטמ אוה 4 רשאכ

 :םא 1208 וכרעש ינאילוב לוטלב בותכ (3)

 .תלראש אלל 1-ב קלחתמ 1 =

 .יגוז לא 1 . 

 .+15 :ל +4 ןיב וננלא םגו -4 :ל -5 ןלב וננלא 1 . 

 ?ךתטא םכרע םייוטלבה ןיבמ הזלא 1 8 ,4=1 םא (4)

2 961 . 
2 *% 7-17 . 

 (1 > 0) ג4אפ (1 <= 10) =

 (1 > 25) 05 (1 < 50) אפ (1 < 50) =

= (5 < 1) 05 (4 > 1) 

 אסע (1 > 6) =

 תולנכת 2

 :ןלהלד תושירדה 3 תא אלמל הרבחב שדח דבועש לוצר (1)

 .21 ליגמ הלעמל =

 .ןושאר ראות לעב *

 .רתול וא םינש 5 לש ןויסילנ לעב =

 3  היה*  טלקה .אלממ דמעומה ולא תושירד ןיבמ וללא קודבתש תלנכת בותכ

 :םלמלש םירפסמ

 .דמעומה ליג =

 .ראות ול ןיאש למסי 0  :ראות =

 .ראות ול שיש למסל 1

 .ןולסינ תונש רפסמ =

 :אבה הנבמב תורוש 4 דמעומ לכ רובעב קיפנ טלפכ

 ג זז אסמ  ז\סתד5₪0סַד. אאאאא

 אגס ןוטאאז זז גז. תק טפמע 0 61. אאאאא

 אס ןוטוז מז תשע 01 018. >אאאא

 ואגפ 0 אמאגז.םז ג הזגפ אזא 815107: אאאאא

 .הרקמה לפל 72188 וא 7ת08 הלמה תא תונמסמ תויבכוכה - אאאאא

 ךתשש וא ע4188 סיפדתו םלמלש םירפסמ לש תוגוז לנש ארקתש תינכת בותכ (2)

 :םלאבה םיאנתה ןמ דחא לכ רובע

 ?םלהז תוגוזה לנש םאה .א

 ?תוגוזה לנשב הווש לנשה רביאה וא ןושארה רביאה םאה .ב

 םאה וא ,ינשה גוזב ?נשה רביאל הווש ןושארה גוזב ןושארה רבלאה םאה .ג

 ?:נשה גוזב ןושארה רביאל הווש ןושארה גוזב לנשה רבלאה
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 הל שי .הטיסרבינואה ידלמלת ברקמ ןותטיב ישנא סיללגל הצור לע-לא תרבח (3)
 :ןלהלד תושירד

 . .רכז *
 .ראות תארקל תודוקנ 85 רמג * 
 .םלרטמ 1.8-מ הלעמל הבוג * 

 .וליק 70-ל לעמ לקשמ *

 .טנדוטס רפסמ "* : םינותנ 5-מ בכרומ טלקה
 (הבקנ - 0 ,רכז - 1) ןימ * 
 .רמג אוהש תודוקנ רפסמ *
 .הבוג *
 .לקשמ *

 :טנדוטס לכ רובע האבה טלפה תרוש תא סיפדפתש תינכת בותכ
 .אאסאא :ןוחטיב שיא תויהל םיאתמ אאאא רפסמ טנדוטס

 .הרקמה יפל 7158 וא ךתסש םילמה ?"ע ופלחול 000% םיוותהו טנדוטסה רפסמ י"ע ופלחול אאאא םיוותה

 אוה םא עובקל בשחנ חוקל .("ליגר לופלט") םלרפסה תא ול םלחלושש לנפל םלשל בילח ליגר חוקל .("דחולמ לופיט") ראודב םירפסה תא לבקמ אוה רשאכ קר םלשמ עובק חוקל .םירפס תחלושו תונמזה תלבקמ םלירפס תצפהל הרבח (4)
 :ןלהלד םיאנתה תא םללקמ
 .הנשל לקש 8,000 לע הלוע הכרעש הרוחס הנוק .א
 .(םוי 30 ךות) ןמזב תונובשחה לכ תא םליש רבעב .ב
 .םלנש 5-מ רתול לש קתוו לעב .ג

 .(ב)-ו (א) (1) :ןלהלד םלאנתה תא םימייקמש תוחוקלל םג דחולמ לופיט תתל הנכומ הצפהה תרבח
 .(ג)-ו (א) (2)
 .(ג)-ו (ב) (3)
 .(ב) /(4)

 :טלקכ לבקתש תלנכת בותכ
 .הנש ךשמב הנוק חוקלהש הרוחסה ךרע .א
 .םלרפסה תרבחמ םלרפס הנוק חוקלהש םינשה רפסמ .ג .(אל - 0 ,ןכ - 1) רבעב ןמזב תונובשחה תא םליש חוקלה םאה .ב

 :תויהל הכלרצ טלפה תעדוה
 .אאאאא :דחוימ לופיט חוקלל ות

 .2-ל םלאנתה רפסמ תא םצמצ תלנכתה תביתכ לנפל :הרעה .הרקמה יפל ,24158 וא ךתשמ םילמה ל"ע ופלחוי אא םלוותה
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 3 קרפ

 תואלול

 אאדמ...סס הדוקפה 1

 ה תא בשחל םיצורש חלננ

 .תנכתל ליתתנש *נפל המלרז םישרת ויכנ

 אסאמ 1

0-9 
 ?רכשה רועלש

 ?תועש המכ

 . ארק
 פזסה בס

 .דבלב דחא לעופ לט אלו לעפמבש םילעופה לכ לש תרוכשמ
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 :רבסה

 דחא לכ לש דיקפתה תא ריבסנ רשא ,םינוש םיקולב וא ,םילמס של הז םלשרתב
 .םישרתבש םילמסל םלסחיתמ תואקסלפה תלשארב םלרפסמה .םהמ

 ארקנש םעפ לכב ,ךשמהב .1 אוה ?יתלחתהה וכרעש 0א8 םשב הנתשמ ונרדגה (2)
 תא דבענש רחאל .1-ב א0אמ תא לידגנ ,םתוא דבענו לעופ לש םינותנה תא
 קיספהל ונל ןמסל הזו 51-ל עיגי א0אמ לש ךרעה ,50 רפסמ לעופ לש םינותנה
 .תלנכתה תא םייסלו דובלעה תא

 .רשק תדוקנב אלא ינש ץח םע שגפי דחא ץחש רוסא .רשק תדוקנ וא ,רבחמ (3)
 .רשק תדוקנ התואב שגפהל םיצח לנשמ רתולל רוסא

 ןוולכל האלה ךישמהל םא טללחהל ךלרצ וז הדוקנב .הטלחה למסמ ןייועמ (4)
 .אסאש<=50 בצמל םיאתמש ,ןימל ןווילכב ףעתסהל וא ,0א50>8 בצמל םיאתמש

 וב בותכש ,הז ןבלמל םיפעתסמ 40א50=<8 םא .עטק וא ,שארמ רדגומ ךילהת (5)

 וב םושרה דובלעה ךילהתש תולמסמ רשא ,תולופכ דצ תועלצ ול שי ."דוביע"

 .דרפנ המלרז םלשרתב םלטרופמה ,םיבלש וא תולועפ רפסממ בכרומ

 רחאל הז םילמסה תא ונמשר וישכע דע .שדח הנבמ םיווהמ דחל (5)-ו (4) ,(3)
 למסמ בכרומ דלמת רשא ,רזוה עוציב רשפאמ שדחה. הנבמה .יתרדס הנבמב הז
 (עטק) שארמ רדגומ ךילהת לש למס וא ,המשה וא בושלח ךילהת לש למס ,הטלחה
 .רבחמו

 :ךכ הארנ שדחה הנבמה

 עתזפמ

 ןושלמ - 1608%10ם) היצרטלא לש םינבמ לנשמ דחא אוה םישרתב גצומה הנבמה

 (0ת116) רשאכ קר (20) דוביע תוטעל רשפאמ אוה לכ ,2כ088118 ארקנו (הרזח
 תואלול םיארקנ היצרטלא לנבמ עודמ דומלל רשפא רויצה ןמ .םילקתמ לאנתה

(1/0008). 

 50 האלולה תא םיעצבמש רחאל א"ז ,40אמ=51 רשאכ קר תינכתה ףוסל םיעיגמ (6)

 .(13) דע (7) םיבלשה ןמ תבכרומ האלולה .םימעפ

 קלח הווהמ רשא ,עטק לומלסל םג םיאתמ תינכת לש םויס וא הלחתה לש למסה (7)

 לרהש) עטקה םש תא םיבתוכ הלחתהה למס ךותב ."דוביע" יורקש דרפנ תינכות

 בותכל םוקמב "רוזח" ם?יבתוכ םויסה למס ךותבו (הלאכ םלעטק המכ שי םימעפל

 ,תלשארה תלנכותל הרזח אלה תועמשמה .(תלנכתה ףוס ונלא הז לרהש) "םויס"
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 וז תינכותב .עוצלבה תא ךישמהל םשמו "דוב?ע"ל ונפעתסה הנממש הדוקנל

 .3 רפסמב ןמוסמ רשא רבחמל איה הרזחה

 תא ונעציב לכ ,1-ב ותוא לידגהל א"ז ,הנומה תא ןכדעל וז הלועפ תרטמ (12)

 51-ל 50 -מ הנומה תא לידגנ רשאכ ,םדוק רכזוהש ומכ ,תפסונ םעפ עטקה

 הנוש הלהת (4)-ב הטלחהה תאצות ,(4)-ל כ"חאו (3)-ל עוציבה ךלהמב רוזתנו

 ולשכעש ןולכמ ,(6)-ל ךלשמנ ,(5)-ל ךישמהל םוקמב .ולשכע דע התלהש הממ

 .אסאמ>0

 :ןלהל תגצומ הז המירז םלשרת לע תססובמה תלנכת

 (1) עתססתוא 1580873 (1אעטד , 00יקטע) ;

 (2) (* תרוכשמה תא םלבשחמ תאזה תינכתב

 (3) לעפמב םילעופה 50 לכ לש *)

 (4) סאפ %

 (5) וד548 סטסדא =
 (6) גת

 067) דחה, 5407, 50848: תמוז;

 (8) אסאמ : 1אמ68 ,
 (9) תפסזא

 (10) אסאפ := 1;

 (11) 18 אסאמ <= וד5248 סטפנא 20

 (12)  תעסזא

 (13) קאדדמ1א ('?דבע תועש המכ ?העשל רכשה רועלש והמ') ;

 (14) תוגפזא ( ד , 51407) ;

 (15) 50\ת := 58108 * 7;

 (16) חתדדטא (50848:8:2, '""רכש ול עיגמ'

 (17) '"הדובע תועש' ,7',58401:6:1"רובע').

 (18) אסאמ := אסאמ + 1

 (19) אפ
 (20) פאס.

 :ךכ הארנ םירוזחמהמ דחא רובע אמגודל טלק

 ?דבע תועש המכ ?העשל רכשה רועלש והמ

0 5 22 5 

 7147.007"רכש ול עיגמ הדובע תועש""42.07"רובע

 :רבסה

 .תינכתה םש (1)-(3)

 הליתת רידגנ ,תלנכותה לש :עוציבה קלחב 50 רפסמה תא םושרל םוקמב (4)-(5)

 תינכותה תנבהל םורת> הז גהונ .ךשמהב וב שמתטנו 115248 014  הנתשמ

 לש ךרעה לוניש רתאל םידבוע לש והשלכ רפסמ רובעב התוא עצבל רשפאלו

 : .הזה עובקה

 םירדגומ 8084א-ו 58407 ,581שא םיישממה םינתשמה .םינתשמה תרהצה (6)-(8)

 םללסנש םעפ לכב 1-ב לדגולש םלש הנתשמ אוה אסאא .תומדוקה תואמגודב ומכ

 .האלולה לש עוצלב לש דחא רוזחמ

33 



 תא רומגנש דע 1-ל הוושט היהי רשא ,40א8 לש לתלחתהה ךרעה לש המשה (10)
 51 דע ,'וכו 3 ,2-ל ותוא הנשנ כ"חא .הנושארה םעפב האלולה לש עוציבה
 םעפב עטקה תא ונעציבש רחאל הנומל 1 ונפסוה לכ ,50 אלו 51 ,בל םיש)
 .(50-ה

 :אלה תיללכה התרוצ .20₪81₪ הנבמל הליבקמה הדוקפ וז (11)-(19)

 ירטיב
 (הצנמ )--] אל ]7 90

 הוושט וכרע רשאכ .עטקה תא םיעצבמ ,1808-ל הווש יוטלבה לש וכרע רשאכ
 .האבה הדוקפב םיכלשממ אלא ,עטקה תא םיעצבמ אל 0185-ל

 (10) הדוקפב .אסאמ <= 15228 0טענא :אוה וז תינכותב לנאילובה יוטיבה
 לאנתה ,ןכ-םא ,ןושארה עוציבב ."1" לש יתלחתה ךרע אסאע הנתשמל עבקנ
 ?עטקה הפלא לבא .עטקה תא עצבנ ןכלו תמא ןכא | אסאפ <= א1524א סטפנא
 תאזכ תורשפא תמילק דודיקב .דרפנב םשרנ עטקה ,המלרז םישרת ונרילצ רשאכ
 רשאכ ,ומוקמב עטקה תא בותכל תורשפא תמייק םג לבא ,(8 קרפב הילע דמלנט)
 .המאתהב ,עאפ-ו 28₪61א םילמה י"ע ופוסו ותליחת תא םינליצמ

 ,(0סמקסטמ6 5%585006מ6) תבכורמ הדוקפ ארקנ תלנכתה ףוגב עלפומ רשא עטק
 תודוקפה ןמ תחא .(19) הדוקפ דע (12) הדוקפמ ךשמנ אוה וז תינכתב רטא
 ךופהי וכרעש לדכ ,לנאילובה לוטיבה לע עיפשהל הכירצ עטקב תולולכה
 עצבל קיספנ ,רבד לש ופוסב ,ךכ .דובלעה לש והשלכ בלשב ע258-ל 7808-מ
 תאז השועש הדוקפה וז אמגודב .תיפוס-ןלא האלול לבקנ תרחא .האלולה תא
 .עטקה ךרד םלרבועש םעפ לכ הנומל "1" הפיסומ רשא ,(18) הדוקפ איה

 לבאללובה לוטלבה ,51-ל הווש היהי א0אמ ,םלמעפ 50 עטקה תא םלעצבמש רחאל
 .עטקה םולס רחאלש האבה הדוקפב ךישמי תינכתה עוציבו ,71א0טמ תולהל קיספל

 ע20...08 הדוקפו =

 לע חקפלו האלולה תא רוציל ידכב תונוש תודוקפ שולשב ונשמתשה תמדוקה תינכתב
 :דרפנ דיקפת של הדוקפ לכל .התלועפ

 ,הנומל לתלחתה ךרע ונעבק (10) הדוקפב *
 לנאללובה יוטלבה רבד לש ופוסבש ?דכ הנומה תא ונמדיק (18) הדוקפב *

 ,14058-ל 71908-מ ךפהל

 .לנאללובה יוטלבה תא ונכרעה (11) הדוקפב *

 תכסוחו הלאה תולועפה שולש תא ,תנכתמה לש ותניחבמ ,תעצבמש תחא הדוקפ תמילק
 התרוצש ,ע08 הדוקפה יהוז .תודרפנ תודוקפ לש הביתכב הכורכה החרלטה תא ונממ
 :אלה תיללכה
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 ,תנכתמל תוארנ אל ולא תודוקפ .האלולה תרקבל תודוקפה תא ומצעב הנוב רדהמה

 .בתכש תודוקפה תא קר תוארל ךלשממ רסא

 עטקה עצובמ זאו ןושארה לוטלבה לש ךרעה תא ?תלחתה ךרעכ לבקמ הנתשמה

 וא ,10 ונבתכ םא 1-ב הנתשמה לש ךרעה לדג עטקה לש עוציבה םויסב .הנושארל

 לש שדחה ךרעה םא הקלדב תכרענ הז בלשב .20א70 ונבתכ םא 1-ב ןטק אוהש

 ןטק אל דוע וכרע םא וא ,(10 ונבתכ םא) לנשה לוטלבה ןמ לודג אל דוע הנתשמה

 םלכלשממ ,ןכ אלה הבושתה םא .(תעסואעס ונבתכ םא) ?נשה הנתשמה לש ךרעה ןמ

 .תינכתב האבה הדוקפה םע םיכלשממ תרחא ,האלולה תא עצבל

 (10) תודוקפה תא תמדוקה תלנכותב טלמשהל לכונ ,70% השדחה הדוקפב שמתשנ םא

 :הדוקפב (11) הדוקפה תא ףילחהלו (18)-ו

 (118) 208 אסאפ := 1 10 אוזפק3ת סטפדא 0

 :בותכל לכונ ותוא ןיטקהלו אסאפ רובע לודג ךרע םע ל?חתהל םיצור םא

 (115) 708 אסא := 1524 סטפ | עסאחאצס 1 20

 .האלולה ךותב םג עיפוהל לוכל אוהו 208 האלולה לש סקדניאה אוה אסא הנתשמה

 תא סיפדהל לכונ ,חתזדפסזא(אסאמ) תדוקפה תא (16) הדוקפ לנפל סלנכנ םא ,לטמל

 לש וכרע תא תונשל רוסא ,ךדיאמ .ולש תרוכשמה דיל לעופ לכ לט לרודיסה רפסמה

 ע08 *"ע טמוטוא ןפואב השענ סקדנלאה ןוכדע ?ירהש ,האלולה ךותב סקדנלאה

 .תנכתמה תטילשב אצמנ וניאו

 ןכדעת* 40אמ :זא ,ת08 תאלול ךותב 0א5 : =אסא1 בותכנ םא  ,אמגודל

 ןפואב -  תרחא םעפו תרכזנה הדוקפהמ האצותכ ןוכדעה עצוב* תחא םעפ .םיימַעפ

 ךותב האלולה סקדנלא לש ןוכדעמ ענמהל ץלמומ ןכל .האלולה ףוסב טמוטוא

 .האלולה

 לע ריהצנו | תתגסזא (א15248 0שע1%) הדוקפה תא (9) הדוקפ ירחא ףיסונ םא

 :ךכ (11) הדוקפה תא תונשל לכונ ,עובקכ אלו םלש הנתשמכ 15245 סטפזא

 (116) 208 אסאמ := 1 0 ןוד5ק3ת סטפנא

 קר אלא ,תלנכתה תביתכ ןמזב םילעופה רפסמ תא תעדל ךרוצ ןלא וז תינכותב

 .עוציבה ןמזב

 (*) רולילט רוטו תוקזח לבושליח 1

 שולש לש םידיקפת עוציבל ןונגנמה תא הכותב תללוכ ,ונלארש לפכ ,ת08 הדוקפה

 הדוקפמ בכרומ היהל ו:לע םלרזוחש עטקה ובש בצמ ןכתי .האלולה תרקבל תודוקפה

 .האבה אמגודב הארנט ומכ ,םאעכ-ו תססזא רזעה תולמב ךרוצ ןיא זאו דבלב תחא
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 רובע 5 תקזחב 4 תא בשחל לדכ ,ליעל הגצוהש וזל תפסונ ךרד גיצנ האבה אמגודב
 ונרכזהש ומכ ,לקספ תפשב רישי ןפואב תוקזח בשחל תורשפא ןיא לרהש) םלש רפסמ
 .םלש רפסמ אוה 8 .(רבכ

 \ב םעסתלא\ 5 := 3

 עקסא ך := 1 70 2 0
 4 ת0₪2א11 2 := ב תעס2א\ד 5 * ג;

 ל"ע רדגומ רשא ,6* לש וכרע תא בשחל ידכב ע20..08 הדוקפב שמתשהל םג לכונ
 .תקיודמ רתול האצותה ,לודג רתול ה-ש לככ ,בל םיש .רולללט תרדס

 א |, א2 3 עת

 תאז תבשחמ רשא עאע(א) הלצקנופה לכ ,6* בושיחל תינכתב ךרוצ ןיא ,לעופב
 ןולכמ אלו הטיש םיגדהל לדכב תגצומ ןלהלש תלנכותה .לקספ תפשמ קלחכ תרדגומ
 .השורד איהש

6* = 1 + 

 (1) קתססתגא םאע (1אעטצ  סט1פ01) ;
 (2) טגת

 (3) דקת תטגתנא, 1 : דאעעסתת;
 (4) א, 5000, תטגת : תת

 5(6) תתסנא
 (6) טתדצדעזא ('?א לש וכרע המו 6* תא בשחנ םלרבלא המכ לש קוידל');

 67) תוגפזא (וד5קבת תא 97

 (8) ם0גת :=

 70 אז5עגה םטגת1א 0
 (11) תססזא

 (12) תטגת := תטגת * א / ;
 (13) 500% := 508 + תת

 (14) אפ ;
 (15) טתדעתזא (אד52גת םטגתדא, '7"לש קוילדב " ', א:6:2,'  תקזחב '):

 (16) טתדדמזא (50188:8:2, '77:ל הווש ,םירביא')
 (17) פאפ.

 :אבה טלפה תא קיפהל לכות תינכותה לש הצרה

 ?א לש וכרע המו 6* תא בשחנ םלרבא המכ לש קולדל
0 ,7 

 7 לש קוידב 4.00  תקזחב 5
 51.80 :ל הווש ,םלירביא

 :רבסה

 .תלנכתה םש (1)

 טדח רבלא לכ לש ךרעה אוה 8725 הנתשמה .הקזחה אוה 5%  הנתשמה (2)-(4)
 םלרבלאה רפסממ עבונ האצותה לש קוידה .50804 ,רבטצמה םוכסל םיפלסומש
 .20..08 הדוקפה רובע סקדניאכ שמשמ 1 .א15228 ע/גתז% ,םוכסב ופתתשלש

 תא המאתהב ועבקי רשא ,א-ו 15248 ע/\ת1א םינתשמל םיכרע םליארוק (6)-(7)
 .6 סלסבה תא הב הלענש א הקזחה תאו קוידה תדימ
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 1 אוה 50888 לש לתלחתהה ךרעה .5008-ו עטגת לש םי:תלחתה םיכרע (8)-(9)

 .רולליט תרדס לש ןוושארה רביאה והזו (דחא)

 דחא רביא םיפיסומ ,האלולה תא םיעצבמש םעפ לכב .האלול םיעצבמ (10)-(14)

 ורפסמש רביאה א"ז)  ןורחאה רביאה לש ךרעה תא ףיסונש דע הרדסה ןמ

 תא םיעצבמש הנושארה םעפב .1  וכרעש >תלחתהה םוכסל (אז5ק45 םטגתזא

 םיבשחמ הללנשה םעפב .85084-ל ותוא םיפלסומו א/1 תא םיבשחמ האלולה

 .'וכו 80]ח2/-ל ותוא םיפלסומו %2/2!-ל הווט רטא (א/1)*(א/2)

 (3/1)*(א/2)*, .*(א/ווז83 םעגתדא) :לוטלבל הווש ןורחאה רבלאה

 אחופקהע 6ט31ת / ןו152גת םש\תדא] :לוטלבל הוושט רשא

 .5008-ל ותוא םיפיסומו

 שי .15948 םטגתדא קוידה תדימו א הקזחה םע דח* ,האצותה תספדה (15)-(16)

 םגו (15) הרוטב את1ד8א ונבתכ ןכל ,תלרבעב אלה העדוההש ךכל בל םישל

 הנושארה תזורחמה .טפשמה לט ןוכנה  רדסה לע רומטל לדכ ,(16) הרוטב

 הרושב שח1ע8%0א תדוקפ םיבתוכ ונללה אל םא .(15) הרוש ףוסב תמילתסמ

 דצב העיפומ התלה (15) הרושהו וזל וז תופרוצמ ויה תורושה יתש ,(16)

 תמרוג (16) הרושב קאז78%א הדוקפה .ןוכנ אל רדסב (16) הרוטה לש לאמש

 הנלא וז היעב תילגנאב הביתכב .ולא תורוש לתשבש לי:למתה לש תדרפנ הספדהל

 לאמשמ ,הנוטארה הרושה לש ףצרב וניה הילנטה הרוטבש לילמתה לכ ,תמייק

 .ןימיל

 ןוללע לובג אלל האלול 3

 לע הפידע איה דלמת אל ,ע08 הדוקפב שומלשה לש תוחונהו תוללעלה ףא לע

 עוד* הלה תואלולה רפסמ ,3 תקזחב 4 בושיח לט אמגודב .111.8. .ת0 הדוקפה

 ונללה ,(116) הדוקפב ונשמתשה רשאכ ,תרוכשמה תמגודב םג .תלנכתה תביתכ ןמזב

 םיצור (115248 סטפזא לש וכרע) תואלול המכ תלנכותה עוציב ןמזב תעדל םיכירצ

 שמתשהל רשפא יא ,תלנכתה עוצלב ןמזב עודי אל הז רפסמ םא ,ךדיאמ .עצבל

 .20% תדוקפב
. 

 הארנ ,עוציבה תללחתתב תואלולה רפסמ עודל אל רשאכ א"ז ,הזכ בצמ לש אמגוד

 :האבה תלנכותב
 (1) | עתססתוא 5א0ת74 (דאפטד , 001201) ;

 (2) (* .םללעופ תרוכשמ תבשחמ תאזה תינכתה

 (3) .ש* םילעופ המכ שארמ תַעְדל םיכלרצ אל *)

0057 | (4) 

 (5) 50% אעזואזא = -%4

 (6) 0* ךל4ל אות ..-1.0 הלל 581טת לש ךרעה רטאכ

 .םלנותנה טלק ףוסל ונעגהש %)
(67 

 (8)  טגת -

;1 .0 ,1407 , 58108 (69 

 (10) | תפסזא

 (11) ת178א ('?העשל רכשה רועלש והמ');

 (12) מ סא( 51דטש ) ,

 (13) גד מ 5הדטת <> 509 אפדווזא 0
 (14) תטסזא
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 (15) טתזומוא (?דבע תועש המכ');
 (16) תחאתזא (58407) ;

)17( 50128 := 501 * 
 (18) טתדצתתא ('לקש', 5012ת:8:2, 'לש רכש ול עיגמ',

 (19) 'הדובע תועש' , 5801:6:1, 'רובעב');
 (20) חתזצתוא ('?העשל רכשה רועלש והמ');

 (21) תחגסזא (50108)
 (22) אפ

 (23) | עאע.

 :רבסה

 .רואלתו תלנכותה םש (1)-(3)

 עוציב תא קיספהל לדכב (לגד ,7188) ףיקזכ שמשלש ךרעה תרדגה (4)-(7)
 רשאכ .לבקל לוכל 58108-ש םיכרעהמ דחא תולהל לוכל ונלא הז ךרע .האלולה

 םולסל ןמלסכ אלא ,58108 הנתשמה רובע ךרעכ בשחל אל >אוה ותוא ארקנ
 לכ ,וז הרטמל -1.0 ךרעה רתבנ וז תלנכתב .האלולה עוציב תקספהלו םלינותנה
 .0-מ לודג תולהל ביית 5

 .תלנכותב ופתתשלש םלנתשמה לע הרהצה (8)-(9)

 עוצלב תלחתה לנפל םג .הנושארה םעפב 58108 לש ךרעה תאירק (11)-(12)
 לוטלבה ןמ קלחכ עלפומ אוה לכ ,58108 הנתשמל ךרע סחיל םיבילח האלולה
 לנפל םג שרדנכ רדגומ היהל אל 58108 םא  .האלולה תליחתבש ינאלילובה

 .ללכ הילא סנכנ אלש ששח של ,האלולה לש ןושארה עוצלבה

 האלרקה רובע 58א1טא לש הוכרע .האלולה תא תווהמ ולא תודוקפ (13)-(22)
 58חזטת ,םינותנ ויה* אל לשמל םא .האלולה עוציב תליחתב רבכ עודי הנושארה

 .תחא םעפ וללפא עצבתת אל האלולהו (12) הרושב רבכ -1.0 ךרעה תא לבקל
 .תלנכותה תא םיצלרמ אל ,םלנותנ ןיא םא לרהש ,ןפוד אצול הרקמ והז לבא

 תא ארקנ ,(12) הרושב יבולח ךרע לבקי 58108-ש אוה רלבס רתויה הרקמה
 תורושב וסיפדנ ,(17) הרושב רכשה תא בשחנ ,(16) הרושב 58401 לש ךרעה
 .(21)-(20) תורושב 58108 לש שדחה וכרע תא ארקנ ףוסבלו (19)-(18)

 :ל הווש הלהל וכרע םאש לדכ האלולה ףוסב 58108 תא אורקל םידיפקמ
 ענמהל ,קויד רתיל וא ,האלולה עוציב תא דלמ םייסל לכונ 507 אפטזטאנא
 לנאללובה לאנתה לש וכרע ,581טפ=50% אעץטא1א :רשאכ .הלש תפסונ הלחתהמ

 .קספת האלולהו 141258-ל הווש היהל 1118 הדוקפב

 ונבתכ הנושארה םעפב .58108(2₪42) הדוקפה תא םילמעפ ונבתכ תמדוקה תינכותב
 םעפב .האלולה תליחתב רדגומ ךרע הנתשמל היהיש לדכ ,האלולה תלחתה לנפל התוא
 לדכבו אבה רוזחמב בוטלחל םלכרע לבקל לדכ האלולה ףוסב ותוא ונבתכ הילנטה
 .50ע אטצטא1א-ל הווש היהל 58108 לש וכרע רשאכ האלולה תא םייסל

 יפכ ,התוא טשפל לכונ ,(ריבס הזו) דחא ןותנ תוחפל תינכתב שיש םיחינמ םא
 :האבה תלנכותב גצומש

 (1) תתססת 5\4א0תע15 (1אעטצ ,סטנקטד) ;

 ג8ַ



 (2) (* .םללעופ לש תורוכשמ תבשחמ תאזה תלנכותה
 (3) .םילעופה רפסמ תא תעדל םלכלרצ אל *)
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 (5) 50% אטעטאזא =

 (6) אפ
 (7) סהזטה , 51407 50128:

 (8) ?האזק: אצמסמת ,
 (9) םטסזא

 (10) 24א18%:= 1

 (11) חח 2גא1ע <> 502 אטדטאזא עס

 (12) תוסזא

 (13) חטתדצתמא ('דבע תועש המכ ?העשל רכשה רועלש והמ'))
 (14) תתגסזא (581טא, 58407) ;

)15( 50848:= 51108 * 07, 

 (16) חתזדת]א (50822:8:2, '"אוה ורכש',

 (17) '"הדובע תועש', 58₪401:6:1, '""רובע'))
 (18) טחטתזץמוא ('?םינותנ דוע של םאה'))

 (19) חת1780א ('0 בותכ ןיא םא ,1 בותכ של םא');
 (20) תמגפזא (24א1ע)

 (21) אפ
 (22) אפ .

 האלול לכ ףוסב םלוא ,א45%א08014 תינכותה לש הצרהל ההז וז תףינכת לש הצרה
 :הילחנההו הלאטה ךסמה לע הנגצות

 ?םלנותנ דוע של םאה

 0 בותכ ןלא םא ,1 בותכ של םא

 :רבסה

 .רואלתו תינכותה םש (1)-(3)

 4א15א0ת874 תלנכתב .תמדוקה אמגודה ןמ הפ הנוש 50% אעעטא1א הנתשמה (84)-(5)
 ךרע גצילמ אוה הפ .האלולה תא םללסל לדכב לבקמ 58108-ש ךרע גצילמ אוה

 בשחנ אוה הפ ,58108 לש וגוסכ ,ישממ ךרעל בשחנ אוה םש .לבקמ 2\א17-ש
 .2.אךע לש וגוסכ ,םלש רפסמל

 507 אטזטאדא -ל הווש היהי הוכרע רשאכ .ףיקזכ שמשי 24א1ע הנתשמה (8)
 .האלולה עוציב תא םיקיספמ

 רובע ונעבקש הזמ ץוח ךרע לכ השעמל .1 היהי 24א1ע לש יתלחתהה ךרעה (10)
 .לתלחתהה ךרעה רובע םיאתי 502 אתזסאזא

 581 תא םלארוק האלולה תליחתב .דימ האלולה תא ליחתהל רשפא (11)-(21)
 םיסלפדמו (15 הרושב) רכשה תא םיבשחמ ,((14)-ו (13) תורושב) 58401-ו
 :םאתהב םילעופו םלנותנ דוע של םא םילאוט .ותוא

 ,האלולה תא םעפ בוש םיעצבמ 24א50%><17 אפעטא1א םא *
 תא םלמללסמו תפסונ םעפ האלולה תא םיעצבמ אל 2א502=12 אאזטאזא םא * 

 .תלנכתה
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 פחדשא רובע םלאתמ ונלא ךרע הזיא ןוחבל ךירצ אלש ,אוה וז הטלשב לודג ןורתל
 אלט אוה ףסונ ןורתל .םלינותנה ףוס תא ןמסי רשא ,ףיקזכ וב שמתשהל לכונשט ידכ
 .הפוסב םעפו האלולה ינפל םעפ ,םילמעפ תאגעכ1א(58108) לע רוזחל םיכלרצ

 טשפל הלהל רשפא ךכ השענ םא ?ינאילוב הנתשמכ ףיקזה תא רידגהל אל המל לבא
 :ךכ התוא תונשלו רתוי דוע תלנכתה תא

 ,תוצוחנ הניהת אל (5)-ו (4) תורוש
 ,םלש הנתשמכ אלו ?נאללוב הנתשמכ רדגול 22%א1ע הנתשמה (8) הרושב
 ,20א740588=:17 בותכנ (10) הרושב
 .(וללאמ תנבומ ותועמשמש) אחא א0ע 2גאךע ע0 -ב (11) הרוש ףילחנ

 תא םלארוק (20) הרושב .םירדהמה בורב לעפי אל עצומה ןוקלתהש ךכב אוה לשוקה
 של .טלקכ ינאילוב ךרע אורקל רוסא םייטרדנטסה םלרדהמה בורב .24%א1ע לש ךרעה

 .עס0ץ(1אעקסטת) תינאילובה היצקנופה תרזעב הרכזוהש הלבגמה לע רבגתהל ךרד

 ₪0 תלנאללו ?צקנופה 1

 ןמ דחא אלה התאצותש הלצקנופ אלה (200168מ 1טתס610ם) תינאילוב היצקנופ
 תונוש וז הלצקנופב שומלש תוארוה .78156 וא ?עטש םילנאללובה םיכרעה
 תחגס תדוקפ תרזעב םינותנ םלארוק םא ,גא בשחמב אמגודל .םינוש םלרדהמב
 שי) 2 טקמה לעו 00א780 שקמה לע תינמז-וב םלשיקמ ןורחאה ןותנה רחאל דימו
 עסע(1אפטע) היצקנופל םורגת הלועפה .(לעופ התא ובש בשחמב רבדה ךכ םא קודבל
 לכב 2-ו 00א180 שיקהל רשפא ,תתגסתא תרזעב םלארוק םא .12א08 ךרעה תא לבקל
 וניב םלדירפמ רשא םלחוורה רפסמב תולת אלל ,ןורחאה ןותנה רחאל הרושב םוקמ
 .60א1801-2 ןיבל

 אוה טלקה רוקמש איה החנהה .ע0ח קר בותכל רשפא 1(₪07אעט1) בותכל םוקמב
 לדחמ תרלרב אלה וז החנה .1א20צ הלמה תא בותכל ךרוצ ןיא ןכלו םישקמה חול
 רתאל םלרגוסב תאז טרפל שי רחא רוקממ עיגמ טלקה רשאכ .(2618ט16 0ק510מ)
 .לללמת לצבק לע ןולדב ,13 קרפב הנודנ וצ תורשפא .₪0ע הלמה

 .₪07 היצקנופב תשמתשמ האבה תלינכתה

 (1) | תתססתגא א\פאסתמ76 (1אעטע ), סטדפטע) ;
 (2) (* .לעפמב םלדבוע לש תרוכשמ תבשחמ תאזה תינכתה

 (3) .שי םידבוע המכ שארמ תעדל ךירצ אל *)
 (4) גת

 (5) 5םזעא, 5107, 50842: תת;
 6(6) | תתס1זא

 67) אדום אסד ₪0 0
 (8) תססזא

 (9) טאדדמזא ('?דבע תועש המכ ?העשל רכשה רועלש והמ');:
 (10) תחגפ (5ע1א, 5401

 (11) 501.8 := עדת >
 (12) טתנדחתא (50828:8:2, ' "לש רכש ול עיגמ',

 (13) 'הדובע תועש ', 5801:6:1, '""רובע')
 (14) אפ

 (15) עא. 00



 :רבסה

 .תינכתה לש רואיתהו םשה (1)-(3)

 םינתשמה תא רידגהל ץוחנ אל וישכעש ,בל םיש .םינתשמה תרדגה (4)-(5)

 אלה ךכל הביסה .םילנאללוב םינתשמכ וא םיעובקכ 24א1ע תאו 807 אפזטאתא

 ,(8) ,(5) ,(4) תורוש ןכלו לקספ לש רדהמב תרדגומ תלנא?לובה היצקנופהש

 .ולשכע תורתולמ תמדוקה תינכתבש (20)-ו (19) ,(18) ,(10)

 לאנתה לש ךרעה ןכלו 74158 אוה 80 לט וכרע תינכתה תלחתה ןמזב (6)

 רשאכ האלולה תא ק?ספהל בשחמל ונעדוה תמדוקה תינכתב .ץתסמ אוה אסע תסע

 הלג* בשחמה וז תינכותב .(20 דע 18 תורוש) 0 דרע לבקמ 24%א1" הנתשמה

 ןותנה תאלרק םע דח* 00א280ת-2 ףורליצב לקתל אוה רשאכ םינותנ רתו9 ןלאש

 היצקנופל סחי* א"ז) ₪0ע תינאללובה היצקנופה תא ללעפל בשחמה .ןורחאה

 .האלולה עוציב תקספהל םורגת רטא ,(1אטא ךרע

 האלול תארוה לש הר?חבל םילוק?ש 5.5

 הנבמה .ע0א..20 האלולב וא 0 האלולב שמתשהל םא הרקמ לכב לוקטל של

 הנבמה .עצבל םיצורש תואלולה רפסמ שארמ עודל ובש הרקמל רתול םלאתמ 00

 של תואלול המכ שארמ העידל אלל םינותנ תאלרק לש הרקמל םלאתמ 0

 הקספהל םרוג הז לונישו ת4188 תויהל ךפוה םיוסמ לאנת עוצלבה ךלהמב .עצבל

 .האלולה עוציב לש

 :האבה תלנכתב תנתלנ ולא תודוקפ לתשב םלאתמה שומישה לש אמגוד

 (1) תתס0ת4א ד2דצטאזא (דאפטצ , סטפטצ) ;

 (2) (* טנדוטס לכ רובע םלבשחמ האבה תינכתב

 3(0) .םילנחבמ השלמחב ולש םינויצה לש עצוממה תא

 (4) .םיבכוכמ בכרומה ףרג ודילו עצוממה תא םלסלפדמ %)

 (5) את

 (6) 15048 דזודס , 5080, 1181204 , פז תפדאג ,

 67) ך2זצטא, א0084%, וט24: 1אנמ6מת ;
 (8) תתסנא

 69) חאדתמ אסצ ₪0 0
 (10) . תססזא

; (002907) 2405 (11) 

 (12) א1780א ( 'דימלת רפסמ השקבב סנכה ');

 (13) תטגפ (אדפעהת דזאדע) ;
 (14) חתזדשתא ('םינולצ 5 השקבב סנכה'))

=: 50% (15) 

 (16) עסת 411א1204 := 1 70 0
 (17) תטסזא

 (18) תאגס (121ועא); (*100-ל 0 ןיב רפסמ אוה ןויצה*)

 (19) 508 := 50108 + ץ?זצטא
 (20) אפ ;

 (21) ןומש24 := תסזאפ (8018/5) ;

1 



 (22) עסת פוחתג תחצאג := 10 20
 (23) דא ;

 (24) טתדצמ (אדפעגת דגזודס, '15:'7, ןוט2ג:10, '"');
 (25) קסת אססאגט := 1 70 תסטאפ (0.2 * אש24) ע0

 (26) טתדחמ ( '*' );
 (27) קסת פחתה תעדאג := 1 0 0

 (28) טדי א
 (29) אפ

 (30) אפ.

 :אמגודל הצרה

 דלמלת רפסמ השקבב סנכה

11 
 םלנולצ 5 השקבב סנכה

800 90 70 00 
 תורוש "תש

 11 807 אאא אאאאאאאאאאאמא כהה הרר ב הררה ררירררררררה
 [םיות 10 ך[  םלוות 15 1[םיות 10 ]1[ תויבכוכ 16 1

 :רבסה

 .תלנכתה רואלתו םש (1)-(4)

 .תלנכתב םהב שמתשנש םינתשמ (5)-(7)

 האלולה תא עצבל קיספנ .האלול ךותב אצמנ תינכתה לש יעוצלבה קלחה (9)-(29)
 .ץתטא-ל הווש הלהל 50 רשאכ ןורחאה דלמלתב לופיטה תא םייסנש רחאל וזה

 תסחולמה טלפה תדיהל םא (73ַה) ףד םודיקל םורגת 001201(2408) הארוהה (11)
 תהלמל תסחולמה הדיחיה םא יקנ ךסמ לש הגצהל וא ,תספדמ אלה 1 הלמל
 .ףוסמ אלה סע

 .דלמלת רפסמ לש האלרק (12)-(13)

 אל אוהש לדכ ,האלולה תא םיעצבמש םעּפ לכב 50808 תא ספאל דואמ בושח (15)
 .תומדוקה תואלולה לכ לש רבטצמה םוכסה תא ליכל

 .טנדוטסה לש םינויצה 5 לש םוכלסו האלרק (16)-(20)

 תרחא ,םלש רפסמ הלהת האצותהש החלטבמ תסטאפ הארוהה .עצוממה בושיח (21)
 .לשממ רפסמ הלהת אלה

 טלקה ןיב דירפהל ידכב תוקיר תורוש 2 לש "הספדה" םשל האלול (22)-(23)
 : .טנדוטס לכ לש טלפהו

 עצוממ ,םלוות 15 לש חוור ,םיוות 10 בחורב דימלתה רפסמ :טלפה תרוש (24)
 .הרושה לש םודיק ןיא .דחא חוור דועו םיוות 10 לש בחורב םינויצה
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 עצוממה לש ךרעל יסחי תולבכוכה רפסמ .הרוש התואב תוליבכוכ תספדה (25)-(26)

 .הודה ןנכתמ לש ותעד לוקישל הנותנ תולבכוכה תספדה .דימלת ותוא לט

 תורזוה תוביתכ תרשפאמה ,תזז8 הדוקפה תועצמאב התשענ הרוש התואב הספדהה

 .םודיק אלל הרוש התואב תונטנו

 תופסונ תוקלר תורוש 2 לשו תיחכונה הרושה לש "הספדה" םשל האלול (27)-(28)

 .םלנוש םיטנדוטסל סחל?תמ רשא טלפה ןיב דירפהל לדכב

 תעסמגץ .טאע הדוקפה 6

 :כסטא11 הנבמ אוה התע וב ןודנשו םישרתב ראתנ רשא לנשה היצרטלאה הנבמ

 הרזחו הטלחה ,שארמ רדגומ ךילהת וא ליגר ךילהת ,רבחממ בכרומ םלשה הנבמה

 םירבוע שדחה הנבמבש ךכב אוה 200א11 ןיבל 20081808 ןיב  לדבהה .רבחמל

 תא םיקדוב זא קר  .תחא םעפ תוחפל וב תרדגומה הלועפה תא םיעצבמו ךילהתב

 .רבחמל רוזחתל םא םלטללחמ הקלדבה תואצות ךמס לעו הטלחהה הנבמב אצמנש יאנתה

 :אבה םישרתב תראותמ לקספב הליבקמה הדוקפה

 הדוקפ נאיללוב יוטיב

 :תפקמהד . .טאד1 תאלול ןיבל 20..011118₪ תאלול ןיב םילדבה *נש םימילק

 וא) הדוקפה עוציב רחאל קר הקידבה תא םיעצבמ ה הנבמב .א
 תמדוק הקלדבה 20..₪8108 הנבמב ,ד -- ; דיאמ .2כ00א71ם הנבמל תואלכ ,(תודוקפ
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 לוטלבה לש ךרעה דוע לכ עצבתהל הכישממ האלולה תסקמאד ..שאע1  הנבמב .ב
 הנבמב .7808-ל ךפוה יוטיבה ךרע רשאכ הקיספמ איהו 24152 אוה לנאילובה
 לנאילובה לוטיבה לש ךרעה רשאכ קר תעצבתמ האלולה .ךופה בצמה וחד. .0
 .ל058ַ4-ל ךפוה וכרע רשאכ עצבתהל הקיספמ אלהו 1208 אוה

 םלגדב .תחקח4ץ . .טאע11, הבבמב םלשמתשמ רשאכ רתולי הרורב תינכתה תנווכ םימעפל
 :תואבה תודוקפב א\.5%08₪76 תינכתבש (13) דע (6) תודוקפה לש הפלחה *"ע תאז

 6(6) תתעעת\ץ
 07) טאדדתא ('?דבע תועש המכ ?העשל רכשה רועלש והמ');

 (8) . - תחגפתא (5810, 58407);

)9( 5088 := 58710 * 

 (10) טחתדעתזא (50₪48:8:2, ' "לש רכש ול עיגמ',
 (11) 'הדובע לש תועש ', 58201:6:1, '"רובע"')

 (12) טאעצמ עס

 :רבסה

 .קאפ םיכלרצ אל (12) הרושה ינפלו 2₪01א םיכירצ אל (6) הרושב הארוהה לרחא
 האלולה הנבמב .עטקה ףוסו הללחתל םינמלס ושמלש ולא םילמ 20..%8108₪ הדוקפב
 ותוא תמחות א112 הלמהו ותללחתב עטקה תא תמחות תעעמג[] הלמה תפקמז . .טאזז
 .תופסונ רזע תולמ םיכירצ אל ןכלו ופוסב

 הצרנש תלבולח הרוצבו רתי תוריהבב שיגדמ 2ת7\2%..טאצד ₪0 תוארוהה גוז
 תאטבמ 7108 אסע ם0ע 20 הארוהה .םלנותנה ףוסל עלגנש דע האלולה לע רוזחל
 ףוסל תעגה אל דוע לכ האלולה תא עצב" :תילילש הרוצב אנתה ותוא תא
 .תתקמג[ץ הדוקפה תא הז הרקמב ףידעהל שי ןכל ."םלנותנה

 שי תאקמגו. .טאלד ₪0ע-ב םישמתשמ רשאכ םגו "ואז אסע ₪07"-ב םישמתשמ רשאכ
 60א800-2 ףורלצהש הדבועה אלה ךכל הביסה .דחא ןותנ תוחפל שיש חינהל ךרוצ

 לש האלרק םולס ןמסל קר ודיקפתו לשממ וא םלש הנתשמ רובע ליבק ךרע וניא
 ,דחא ליבק ךרע תוחפל טלקב תולהל ךירצ ,תאז תושעל לדכ .טלקה ףוס תאו הנתשמ
 .טלקה לכ לשו ולש האלרקה םויס תא ןמסל 00%א120-2 רשא

 סדילקוא לש םתלרוגלאה 1

 60 -  םלרפסמ לנש לש רתולב לודגה ףתושמה םרוגה תא אוצמל שיש תחיננ
 סדילקוא לש םתלרוגלאה לע ךמתסנ תאז תושעל לדכ .(0268588%6 00תשסת 7280%0ע)

 :רמואש

 .א-ב קלחתמ םירפסמה לנש ןיב שרפהה זא ,2-ו לש 607-ה אוה א םא .א
 .ומצע רפסמ ותואל הווש םיהז םירפסמ לנש לש 002-ה .ב

 ולהלש בללחמ הז 2-ו 1 לש 007-ה אוה א םאש ,הדבועה ןמ תעבונ 'א-ל החכוה
 .2-=א(5ן-4ן) :לבקנ ןאכמו 2=אפְו םגו 4=אגְ] :ש ךכ 2ן-ו ] םירפסמ לנש
 .הללאמ תנבומ 'ב הנעט .א-ב קלחתמ 2- שרפההש אלה תועמשמה

 לנש ןיבש שרפהה בושיח לש רזוח ךילהת איה 607-ה תא בשחל לדכב תעצומה הטישה

 .םלווש םירפסמה ינשש דע ,שרפהה י"ע םהינלבש לודגה תפלתהו םלנותנה םירפסמה
 הוושנ .2-2 שרפהב 4 תא ףילהנ ,>25 לשמל םא .25-ו  םלרפסמה םינותנ ,אמגודל
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 רפסמה ןלבש שרפהב לודגה ךרעה תא ףילחהל ךישמנו 3 לש שדחה ךרעה לא 2 תא

 ונלבק תעכ .םיווש םיכרעה ינש ובש בצמל עיגנש דע ,ןטקה רפסמה ןיבל לודגה

 .5-ו 4 םילרוקמה םירפסמה גוז לש 667 תא

 .סדללקוא לש םתלרוגלאה תא התע תנכתנ

 (1) תתססתא תטסתדפ (דאפטצ , סטנפטש) ;
 (2) גת

 (3) 4,2,007: דאעפ6פת ;
 (4) תסחסנא

 (5) " חתדצמְא ('םהלש 607-ה תא אוצמל שלש םלרפסמ לנש בותכ');

 (6) תחאכ (4,9))
 (7) תטפמ\ד

 (8) טאזז₪ 2>4 00
=: 2 (9) 

 (10) חאדא 4>5 0
5-4 =: 3 (11) 

 (12) טאעז 4 = ם;
 (13) 007 := א;

 (14) חתזדמא (60ע, ':ל הווש 607-ה')
 (15) תעאפ.

 :רבסה

 .תלנכתה םש (1)

 .607 אוה טלפה הנתשמו 2-ו 1 םה טלקה לנתשמ (2)

 .טלקה ינותנ לש האלרק (4)-(6)

 .רתול לודג 4 דוע לכ 4-מ 8 םירסחמ (8)-(9)

 .רתול לודג 5 דוע לכ 5-מ 2 םירסחמ (10)-(11)

 :ת*נכתה לש עוצלבה ךלהמ

 5 לש שדחה ךרעהו (11) הרוש םיעצבמ ,2>8 רשאכ ..7 ,98=4 ןותנש היננ

 תא םיעצבמ םעפ בוש ןכלו 4-מ לודג ןילדע 5 .(98 ראשנ 1) 119=217-98 היהל

 תא םיעצבמ ןכלו רתו* לודג ג ולשכע .(98 ראשנ 4) 21=119-98=2 םילבקמו (11)

 כ"חא ,56=77-21=1 םילבקמו םיכישטממ .(21 ראשנ 2) 77=98-21=4 םילבקמו (9)

 ןטק 4 וישכע .(21 ראשנ 5 לש ךרעה) 14=35-21=4 םללבקמ כ"חאודי-" -5

 רתול 4 וישכע .(14 ראשנ 4 לש ךרעה) 2=2-ג=7=21-14 :שדח 2 םיבטחמ ןכלו 5-מ

 (12) הדוקפ הז בלשב .2 לש וכרע והזו 7=14-7=4-2=2 תא םיבשחמ ןכלו לודג

 .(14) הרושב האצותה תא םיסיפדמו האלולה תא םלמייסמ ,ףקותל תסנכנ

 (*) בשחמב רתולב לודגה רפסמה 2

 אוה תויבלס ת  לדוגב הלמ ול שיש בשחמב קיזחהל רשפאש רתויב לודגה םלשה

 לע .תאז ררבל םינילנועמו ם לש וכרע המ עודל אלש תליננ .[תפסב האר) 1

 :האבה תינכתה תא בותכל לכונ א%\א1אַצ=27-+-] :ש הדבועה סלסב
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 (1) עתססתוא וודז.\ץ (ז\סה9חט (00דק01) ;
 (2) גת

 63) א, א, 60תתת ןוד\ , אגא: אדתסתת
 (8) תתסזא

)5( 6008 11 := 
 (6) א := %
 (7) תעסחד

 (8) א := 2 * א;
 (9) א := א

 (10) 608 דג := 0080 וז + 1 ;
 (11) אגא := א+א

 (12) טאנזמ אגא := אגאזאז ;
 (13) חתדדמ]זא ('הז בשחמב קיזחהל רשפאש רתויב לודגה רפסמה');

 (14) טת1דמזא ('בשחמה תלמ לש לדוגה , אגאדאל , '77 אוה');
 (15) טתדדתתא ( 608 [11104:20, '""אוה')

 (16) אא.

 :אמגודל הצרה

 הז בשחמב קלזחהל רשפאש רתולב לודגה רפסמה
 בשחמה תלמ לט לדוגה"77327677""אוה

 ה 16 ""אוה

 :רבסה

 תא םילרגוסב בותכל רשפא ןכלו והשלכ טלק תלבקמ אל תלנכתה .תינכתה םש (1)

 .דבלב 0עץפש1 הלמה

 2 לש הקזח לש רתויב לודגה נורשעה ךרעה תא םושרנ %₪% הנתשמב (2)-(3)
 לש תויביסה רפסמ תא קיזחמש הנתשמ אוה 6028 1 .קיזחהל לוכל בשחמהש
 .14א-ל הווש הכרע רשא בשחמה לש הלמה

 לתש תב הלמ הנותנ ,רמולכ .60280 2=4112 -ו א=1  לתלחתהה בצמב (5)-(6)
 ךרעה .רפסמל תדעולמ תחא תיביסו ןמלסל תדעולמ תחא תיבלס הבש ,תויביס
 .1 אוה וז הלמב קיזחהל רשפאש (2 לש הקזח םג אוהש) רתויב לודגה

 דחא אלא 2 לש הלפכמ אל אוה רתולב לודגה ךרעה .2-ב א תא םללפוכ (8)-(11)

 התע .אגא תא לבקל ?דכב א-ל א=א-1 ףיסונ .1-1-27% התסונה לפל ,ונממ ןטק
 ונעגה "ןכ" אלה הבושתה םא .א\א1א7-ל הוושט םנמא %גא לש הז ךרע םא קודבנ
 1-מ  הנתשמ א ךרעה ,האלולה לש ןושארה עוציבה לרחא .בשחמה תלמ לש לדוגל
 לודגה ךרעה אוה 3 ,םנמאו .6028ת /3=11 ,א1א=3 כ"החאו 1-ל הווש א ,2-ל
 תיביס איה תילאמשה תלביסה רשאכ ,תוליביס 3 לש הלמב קיזחהל רשפאש רתויב

 .ןמלסה

 רבחנ רשאכ ,44א1אַז-ל הווש תמאב אגא םא יכ ,א4א:=א+א-1 בותכל רשפא יא

 לנשב םללעופ ןכל .1  הרפסה תא רסחל הלהל רשפא לאו הטשילג רצווית א+א

 בותכל םג רשפא .א-ל א תא םירבחמ כ"חא קרו %=א-1 םיבשחמ הללחת :םיבלש

 םיעלגמ אלו םירבחמש לנפל םלרסחמ לכ ,ההז הלהת האצותה .4א:=א+(א-1)

 .השילג לש בצמל
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 ם?לל?גרת 7

 תולאשש 1

 ה ףוסב 5 לש ךרעה היהל המ (1)

 .טלק לנותנו תלנכת םינותנ (2)

 :ןלהל המושרש תינכת
 תתססת\ 4 0025 (1אפט , 007201) ;

 גת 7, 5: דאתסתת ;

 תעסזא

1 = 2 

=: 5 

 תעוד

1 =: 5 

1 =: 1 

 טאעעמ =

 ע08 1 := 1 70 100 0

1 =: 5 
 אפ .

 ?הלש טלפה והמ

 קתססתא זמ 0 (1דאפטצ , 001207 ) ;

 6 4 8 9 :םה טלקה ינותנ

 :האבה תלנכתה לש טלפה והמ (3)

 גת

 3, 2, 0, 2: זאעתסתתנ
 תפסזא

/% =: 4 

;| =: 2 

0) =: 0 

,7 =: 2 

 חחזמ 19<4 0

 א

 תמאפ (כ)
;2 =: 4 

 חאזדמ (6, ע) ;
8 + 0 =: 0 

 אפ ;

 חתזדמ (6)
 אפ .

1 23 2 4 9 

 תתססתגא תפקתהד טאדדמ, (סטנעטת) ;
07 

=: 2 

 וא

 2, 60, כ, ע:זא[מסעת
 א

8 := 0 

2 := 0 
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 ש

 ו הדו

+ < ₪ 

 0 := ?; ש

 טתדעפ (ע)
 טאעצמ כ >
 טתזצמ (8)

 אפ .

 םלנתשמהש חלנהל לכות ?עטק לכ ףוסב ספדויש א1571גאמא לש ךרעה והמ (4)
 .םימלש םיכרע םיגצלימ

 אדפת1\אתא := -: .א
 דסא 1אפמא := 5 עסאא10 -10 0

 אדפטדהאמה := א ה\אתא + 1
 טאדדמתא (1574אמה) ;

 אזפמדגאתה := -1 .ב
 קספ 1אפפא1 := 6 170 10 0
 עס8 1אפתא2 := 7 0 2 0

 אזפתדגאמ := אדפטתגאמ + 1אפמא] + דא
 חתדמזא (15314אפ) ;

 אזפתוגאמ := .ג
 הדז מ אנ5חץגאמ >= 0 0

 תא
 אזפצדגאמ := אז5ח1\אמ +
 וחז1ז,ם ןו15חד4גאמ >= -2 0

 אדפעוגאמ: = א15014אמ - 3

 עאפ ;
 טתזדתזוא (15074א8) ;.

 אזפחוגאמ := .,
 תתקמד

 אדפעדגאת := א15חדגאת + 1
 ודו אד גאת > -2 0

 ןוד5מדהאמ := א1911\אמ - 2
 טאדדז, אד5חץגאת >= -1

 תדדתמא (א15813אפ) ;

 תוינכת 2

 םלמלשה םירפסמה לכ לש םוכסהו א טרוש ,א"**2 ,א תא ליכתש הלבט ספדה (1)
 :ךכ תוארהל ךירצ טלפה .1<=א<=25 רובע א דע 1-מ
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 א אא*2 פחסתמפט (א) 1 35 א

1 1 1 

3 14 2 

: : 
'* 

 .(תרצע א) א! הסיפדמו א רפסמה תא טלקכ תלבקמש תלנכת בותכ (2)

 תלוורהל הלוכ* תבה .ותבל לאטלסרבינוא ךונלת רובע םילקש 2,500 ךסח בא (3)

 'ש 350 ןה ל"שאה תואצוהו שדוחל 'ש 100 אוה דומלל רכש .טדוחל םילקלש 0

 .שדוח לכ תללחתתב תואצוה רובע ותוא םלכשומו קנבב דקפומ ףסכה .טדוחל

 טרפלש ח"וד סיפדתש תינכת בותכ .שדוח לכ ףוסב 2% לש תיבלר ןתונ קנבה

 הנבמ .הדקפוהש ןרקה לכ לוצינל דע ,שדוח לכ ףוסב ןובטחב של ףסכ המכ

 :ח"ודה

 שדוח ףוסב הרתל \ שדוח ףוסב הרתל

 תיבלר *:רחא תיבליר תלבלר ינפל תואצוה הסנכה שדוח

1 - . 200 - .450 -.2,250 -.50 -.2,300 

2 - . 200 -.450 -.2,050 - .46 -. 2,096 

 לש ינדל  טלק לבקל תורטפאה תא ףסוהו 3 הלאשב תבתכש תינכתה תא בותכ (4)

 ,200) שארמ םלעובק םלכרעב שמתשהל םוקמב ,תולשדוחה תואצוההו תוסנכהה

 .(350-ו 0

 (21 תלנכת דע 4 תינכתמ) 1 קרפב תבתכש תוינכתה ןמ המכ ביחרהל ךילע (5)

 .תוצובק לש בר רפסמ לע אלא ,םינותנ לש תחא הצובק לע קר אל הנלעפתש ידכ

 רשאכו תוצובקה רפסמ תא עדוי התא רשאכ ,םיבצמ לנשל תוינכתה תא בותכ

 .תאז עדו* ךניא

 שרוד לבא %150 הל ןתונ אוה .הפסכ תא להנל ותב תא דמלל הצור רלשע בא (6)

 רפסמ עלפוהל ךירצ המלטרב .תונקל הצור איהש םלטירפה לש המלשר ןיכתש

 קודבל ידכב הלש בשחמ-ורקלמב שמתשהל הטילתמ תבה .ורילחמו טלרפה לש םגדה

 לרפסמ תא טלקכ הניזמ אלה .הלתוינקל הל קיפסי התושרל דמועש ףסכה םא

 .%150-מ הובג ללוכה םוכסהש ןכת* .םהלרלחמ תאו םלטירפה

 ללוכה ריחמה דוע לכ ,טלקה רדס ?פל םיטלרפה תא המלשטרב סיפדת תינכתה

 תשקבמ תבהש ףסכה םוכס ספדוי המלטרה ףוסב .%150 לע הלוע ונלא םהלש

 תלנכתה ,רתוי הובג םוכסה םא .%150-ל הווט וא ןטק הז ךרע םא ,אלצוהל

 המישרה ףוסב .%150-מ ךומנ םהלש ללוכה רלחמהש םלטלרפה תא קר סלפדת

 הובג אוה םא ,תולנק םשל לבקל התצר הרענהש םוכסהו רשואש םוכסה ספדול

 .הלבא הל בלצקהש םוכסהמ

 תא קלחל אלה רתולב הטושפה הטלטה .לנושאר אוה א רפסמ םא קודבל םיצור (7)

 םהמ דחא לכב א תא קלחנ םא .א-ל םלווש וא א-מ םינטק רשא םירפסמה לכב א

 :ךכ הארי טלפה .ינושאר רפסמ אוה א-ש רמול לכונ ,תיראש לבקנ דימתו

 0%א%% :יבושאר אוה א רפסמה

 .14158 וא ךתסטמ הלמה ?"ע ףלחוי אאאאא-ו קדבנה ךרעה תא גצללמ א רשאכ

 רובעב וכרע תא קודבו א אספ 1 ךרעל הוושש ינאילוב הנתשמ םלרלדגמ :זמר

 .א 1 2 ךרעל םיווש וא םינטק רשא 1 לט םיכרעה
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 תראותמ הטלשה .שרוש אלצוהל ידכב ןוטולנ תטלשב תשמתשמש תינכת בותכ (8)
 .בוט רתוי  ןדמוא (1+(א/2/))4 היהל ,א לש שרושה לש ןדמוא אוה / םא :ךכ
 םילבקמש דע ךילהתב ךישמהל שי ,(0.001:לשמל) ןותנ 2 קוידה םא
 .תא לשו 2 לש ךרעה תא ספדה .|א-2! < פא

 עיגהל .ל?דכב ושרדנש םלדעצה רפסמ לש הלבט גצה ,םדוקה ל?גרתל ךשמהב (9)
 םלדעצב םלידרול רשאכ ,0.001 דע 0.1-מ 2 לש ךרע לכ רובע ןוכנה קולדל
 , . 0.001 םלדוגש

 .םלרטמ 1.5  :בחור :םלאבה םידמימה לעב טקיד תול ןותנ (10)
 .םלרטמ 2  :ךרוא

 .םלרטמ 5 ₪"

 :ךכ לועפל ךילע ,'מ10.+ 50 הבוגב טקלד תוחול תמירעל עליגהל ידכב
 .דחא חול ךתושטרל הנושארב .המירעבש טקידה תוחול תא בחורל ךותה *
 .הז לבג לע הז תוחולה ירזג תא המירעב םיש *
 .םלטקלדה לרזג רפסמ תא ליפכמ התא בלש לכבש בל םיש

 ,אמגודל .הלבטב ותוא גלצתו ךילהתה תא ראתתש תינכת בותכ
 טקידה הבוג | טקלדה ךרוא | טקידה בחור | בלש

55 2 15 0 
.10 2 0-25 1 
.0 2 0-5 2 
.0 2 (5 3 

 ןטק ולש | עובלרהש רתולב לודגה םלשה תא תאצומש תינכת בותכ (11)
 .142 ,555-מ

 םילקל רשא ָךתויב פודגה א ךרעה תא תאצומש תינכת בותכ .8-ו 4 םינותנ (12)
 א=3  םאו 32410 לכ ,א=2 זא 10=2 ,=3 םלנותנ םא ,לשמל .4%%מ :יֶאנתה תא
 .א=2 אלה הבוטתה ןכלו 10>33 זא

 :ולאה תורדסב םלנושארה םירבלאה א לש םוכסה תא תאצומש תלינכת בותכ (13)

 1 + 3 + 5 + 7 9% 1 .א

 1 + 2א + 382 + 5א% +.....+ אא1 .ב (*)

 1 1 1 (-1)א-1 .ג (*)
 א + -- 30+ -- אל + -- 07 4..+-----
 3 5 7 (2א-1)
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 רדגומ אתנכשמה רובע 5 ישדוחה םולשתה .אתנכשמ לבקמו הרלד הנוק םדא (14)

 ת1 (1+1)א :האבה החסונה ?"'ע

.]] = | == 

 :רשאכ
 (1+:)א .ן

 .(תלבה תולע) ןרקל הווש ו:

 .(6 לשמל) לנורשע רפסמב עבומ תישדוחה תיבירה רועיטל הוושט 1

 .אתנכשמה םולשתל םישדוחה רפסמל הווש א

 םלכרעה םלנותנ .אתנכשמה רובע ?שדוחה םולשתה תא בשחל ידכב תלנכת בותכ

 .א ,1 ,ע לס

 תינורשעה הדוקנה לש לאמש דצב תורפסה רפסמ תא בטחל לדכב תלנכת בותכ (15)

 .1-מ תוחפ היהל הנמהש דע 10-ב קלח :זמר .טלקה אוהש לשממ רפסמב

 תינכמ בושלח תנוכמ
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 "תלבוקמה תינובשחה הטישה לע תססובמ בשחמה תלועפ ,יתובר"
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 4 קרפ

 תויופעתסה

 דא הדוקפה ה 1

 לש הביתכה רדס לפל ועצוב תולועפה ןהבש תוינכת תביתכ לע ונדמל התע דע

 הלועפ עצבל םיצור םלמעפל .הנורחאה הדוקפה דעו הנושארה הדוקפהמ ,תודוקפה

 רשאכ ,לשמל .םילקתמ אל לאנתה םא תרחא הלועפו םללקתמ םיוסמ לאנת רשאכ תחא

 תועש דבע >אוה םא תחא ךרדב בשחל שי לעפמב דבוע לש תרוכשמה תא םלבשחמ

(1) 

)4( 

 ןכסבת < --5דטת*5צהס'ז
 501גת -<<- 45*51108+

 510*1.5ת* (5401-45)
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 תורשפאה תא .תופסונ תועש דבע םא ותרוכשמ תא תרחא ךרדב בשחלו דבלב תוליגר

 .תלנכתה בוציע תעב ,שארמ ןובשחב תחקל ךירצ "תרחאה ךרדה" לש

 .1עדתמאמ58 הנבמה תועצמאב ,הזכ הרקמב לופלט גלצמ םדוקה המירזה םישרת

 לנשמ דחא והז .(6) דע (3) םילמסמ בכרומ ("תרתא זא םא") 1עוותיאש88 הנבמה
 .(5618010תם) הריהב וא ,(00מ61510ת81 228ת0ת1ת8) תלנתומ תופעתסה לש םלנבמ
 .עטק םלגצלימה םילמסב (5)-ו (4) םילמסה תא ףילחהל רשפא ,םלרחא םירקמבכ

 למסב .םדוק הב ונקסע רבכש תרוכשמ בושלחל היעבה לש הבחרה ונלה הזה םישרתה

 אלה הבושתה םא .תוחפ וא תועש 45 עובשה ךשמב דבע לעופה םא םלקדוב (3) רפסמ
 (םיפעתסמ) םלרבוע ןכלו תופסונ תועשל דחולמ רכשל יאכז ונלא אוה ,תליבויח
 ,ןבומכ םיעצבמ אל הז הרקמב .הללגרה הטישה יפל ורכש תא םיבשחמו (4) למסל
 םלבשחמ ,תועש 45-מ רתול דבע לעופהש םיאצומ הקידבהמ האצותכ םא .(5) למס תא

 רכשה רועישב םילפוכ תויסלסבה תועשה 45 תא :השדחה הטילשה "פל ותרוכשמ תא
 רכשה לש 1.5-ב םילפוכ (58401-45=תופסונ תועש) תועשה ףדוע תאו העשל ליגרה
 תועטב הדובע רובע ללגרה רכשהמ 150% לש הרומת לבקמ לעופה לכ  ,ליגרה
 םלעיגמ ,הרקמ לכב .(5) למס תא אלא (4) למס תא עצבנ אל הז הרקמב .תופסונ
 .םיכלשממו (6) רבחמל

 הנבמ .("זא םא") 1עדעשא הנבמה אוה ,התע וב ונדש הנבמה ןמ תצקמב הנוש הנבמ
 ןבלמ למסב תראותמה הלועפ תבילחמ הקידבה לש תחא האצות ובש הרקמל םיאתמ הז
 הלועפ תבילחמ הנלא תרחא האצות לבא ,(עטק גצילמה ןבלמ וא ליגר ןבלמ)
 :ךכ הארנ הנבמה .אלהשלכ

 רשפאש םלנושה םינבמל המיאתמ רשא ,לקספ תפשב הדוקפה תא ראתל התע לכונ
 :1א הדוקפה תרזעב רוציל
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 עטקה תא עצבנ ,וז הדוקפ עוציב ןמזב תטא ךרע שי  לנאילובה יוטיבל םא

 ,127058 ךרע שי ינאילובה לוטיבל םא .לנשה עטקה תא אלו ("דחא") ןוטארה

 :תולורשפא יתש תומייק

 .תלנכתה עוצלבב םיכלשממו וז הדוקפל ךשמה ןלא :1ע788א הנבמ .א

 ,עוציבל עטק שי הירחאש ₪158 הלמה לא הכישממ הדוקפה :1710אמ058 הנבמ .ב

 .74188 אוה לוטיבה ךרעש הרקמל

 .1% הדוקפב שמתשנו המירזה םלשרת :פ לע תלנכת התע בותכנ

 (1) עתססתגא א (דאפטי, סטצפטע) ;

 (2) (* .לעופ לש תרוכשמ תבשחמ תלנכתה

 (3) .תופסונ תועש לש תורשפא ןובשחב םיחקול *)

0057 -(4) 

 (5) 5107 ת = 5 (* תוליגר תועש *)
 (6) גת

 (7) פתדשה), 5807, 50848: תחת
 (8) תתסנא

 69) חא1180א ('?דבע תועש המכ ?העשל רכטה והמ') ;

 (10) תתגפ (5₪10ת, 58407) ;

 (11) ךע 581407 <= 5801 ת חמא

 (12) 500.8 := 5ח10ע * זס
8 . (13) 

 (14) 508גת := 581טת * 5807 5 +

 (15) י 1.5 * 5810ת * (58407 - 58407 ת) ;

 (16) חתדדמ]א (50128:8:2, '""רכש ול עיגמ'))

 (17) חתזעמתא ('"הדובע תועט', 58407:6:1, '""רובע')
 (18) אפ.

 :רבסה

 עטקבו (12) הרושבש ןושארה עטקב דבלב תחא הדוקפ שי וז אמגודב (11)-(15)

 תלנכותה לש האלרקה תוטלהרו תוריהב םשל .(15) דע (14) תורושב נטה

 עטקה םג .וצ לעמ וז  לאמשל  "תורשולמ" ןהשכ 8058-ו זק םללמה וגצוה

 .ע52-ו 1ע םילמל הנימל םלזדומ םהלנש רשאכ ,"םלרשוימ" לנשהו ןושארה

 םשל .תופסונ תועש דבע אל וא ,דבע לעופהשט ךכ לע העדוה סלפדהל םלצורש היננ

 :אבה תונכתה עטקב (15) דע (11) תורושה תא ףללחהל ךרוצ של ךכ

 ךע 58407 <= 58407 5 דחעא

 א

 508.גת := 58 * 1407 ;

 טתךדמ%א ('תופסונ תועש דבע אל אוה')

 עאעכ ]

 וכ

 תסזא

 50848:= 5א108 * 51407 3 +

; (8 5407 - 51407) * 51108 * 1.5 

 חתזצמזא ('תופסונ תועש דבע אוה')
 םאע ;
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 ןכלו לאנתה לש םיפיעסהמ דחא לכב תחא הדוקפמ רתול עצבל םלצור וז אמגודב
 ךמחא םילמה רתאל ,עאאפ-ו 2861א םידירפמב ולאה תודוקפה תא קובחל שי
 תצק תוזזומ ןהשכ ,תודרפנ תורושב תאפ-ו 5861א םילמה תא םיבתוכ .2158-ו
 תוריהב םשל ,ןימלל תפסונ הצזהב םליבתוכ תודוקפה תאו 2188-ו 17-מ הנימל
 דמלנ םהיטרפ תאו דבלב הצלמה םה תלנכתה לש הביתכה ?ללכ .תינכותה לש הגצהה
 .ךשמהב

 תובלושמ 1א תודוקספףפ 1

 לכ ללכהל םילוכל 15808877 תינכתבש 1ע תדוקפב לנשה עטקה םגו ןושארה עטקה
 לעופ .תופסונ תועש לש תומר יתש שלש היננ ,לשמל .1ע תדוקפ םגו אלהש הדוקפ
 תונושארה תופסונה תועשה 10 רובע 150% לבקמ תועש 45-מ הלעמל דבוע רטא
 רידגנ .(הינשה המרה) תועשה 55-ל רבעמ העש לכ רובע 200%-ו (הנושארה המרה)
 (5807 ת=45) דובעל יופצ דבועהש תוליגרה תועשה רפסמל הווש הלהלש עובק
 לדכ .(55=0%85) תופסונ תועש לש הנושארה המרה ףוסל הווש היהלש ףסונ עובקו
 בותכלו (15) דע (11) תורושה תא תלנכתב ףללחהל שי וז םולשת תוינידמ םשייל
 :תואבה תודוקפה תא

 61) דע 58407 << 501 ת דחפא

 (2) 501.8 := טס
6)3( 

 (4) ךע 5807 <= 085 חמא
 (5) 50128 := 5ע1טת*5א407 ת + 9810*1.5ת * (58407-58001 ת)

₪ (6) 
 (7) 501.8 := 5עדטת"פהג0ע ת + 10*58108*1.5 +
 (8) 51108*2.0 * (5101-0א₪5) ג

 תארקנ וצכ 1ע תדוקפ .תפסונ 1ע תדוקפ ללוכ 8 רחאל לנשה עטקה ,וז אמגודב
 .(0ם81ת606 17) תרשרושמ 17 תדוקפ

 הדוקפל ,תלנכתה ךשמהל םיגלדמו (2) הרוש תא םיעצבמ 58401=<5101 א םא
 םא .(4)-ו (3) תורושב םיכילשממ ,58.0>58071] 8 םא .(8) הרוש רחאלש
 ,םא .(8) הרוש ירחאש הדוקפל םיגלדמו 65) הרוש תא םיעצבמ | 0%5=<01\51
 .האבה הדוקפב םלכישממו (7)-(8) תורוש תא םיעצבמ 0%₪85>5101 ,תאז תמועל

 :הזה לאנתה לש תונכתל תפסונ ךרד תגצומ אבה עטקב

 .(1) דע 58גסצ > 58401 2 וחא
 (2) דע 58207 > 05 זחא

 (3) 50.8 := 501טע*58407 + 10*580100*1.5 +
)4( 2*5[110* ) 51107 -05 ( 

)5( ₪ 
 (6) 508.8 := 5טדטת*פאגסד ת + 58407-5₪407(*50108*1.5 ת)

: 8 ((6)7 
 (8) 5018 := ד

 תארקנ וז הדוקפ .תפסונ 1ע תדוקפ ללוכ דאעא רחאל ןושארה עטקה ,וז אמגודב
 ."ןק" ןושלמ ,(א65666 17) תננוקמ 19 תדוקפ

 ,5801=<5101 8 םנמאש (1) הרושב הקידבה לרחא ררבתמ םא ,הז תונכת עטקב
 088>5₪407 םא .(2) הרושב הקידבה םע םיכישממ תרחא ,(8) הרושל םירבוע
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 םא םיעלגמ (5) הרושל .(8) הרוס לרחאש הדוקפל ם?גלדמו (3) הרוש תא םיעצבמ

 הז הרקמב .58401 ת<0=<5801א88 א"ז ,58401>51401 5 םג ךא ,51101<=סו5

 .(8) הרוש ירחאש הדוקפל םיגלדמו (6) הרוש תא םיעצבמ

 2ע058-ו 17 םילמה ,1ע תודוקפב ונשמתשה םהבש ,םלמדוקה תונכתה ?עטק ינטב

 . :םללמעפ ועלפוה

 .1ע..תפת..דת..ספמ :תרשרושמ 1% תדוקפ תגצומ ןוטארה עטקב =

 .ךע..דע..ספת..םזפמ :תננוקמ 1 תדוקפ תגצומ לנטה עטקב *

 1ע-ל  סתולמ דלמת 888-ש אוה ללכה ,דחא 17-מ רתולל עזפק סחללל רשפא רשאכ

 תולמלנפה םילמה תא סחליל םלללחתמ דלמת .ליונפ ןללדע רשאו וללא בורק רשא

 1ע-הו וזל וז תוכילש תוימלנפה ע:58-הו 17-ה לנשה עטקב ,ןכל .םדוק רתויב

 תסחולמ (7) הרושב 888-ה ,תרמוא תאז .וזל וז תוכללש תולנוצלחה 2158-הו

 ךכל בל םישל שי .(2) הרושב 1ע-ל תסחולמ (5) הרושב א08%-הו (1) הרושב 17-ל

 ,הרקמ לכב .םאתהב תורשולמ (תוינוצליחהו תוימלנפה) 1ת..8עם58 לש תוגוזה ינטש

 .םדוק רבסוהש ללכה אלא ,הדוקפה תועמשמ תא תועבוק הביתכהו רוטילה תרוצ אל

 0455 הדוקפה 2

 יתטלשב דילחלה הנבמה והז .6458 הנבמ תועצמאב תינתומ תופעתסה גלצהל רשפא

 'ה-'א םלמיב .עובשב םולב לולת תופסונ תועש רובע חלוורמ לעופש רכשהש חינבנ

 לבקמ אוה 'ו םולב ,תועש 8-ל רבעמ העט לכ רובע ל*גרה רכשהמ % לבקמ אוה

 300% לבקמ אוה ,תבש לאצומ ללוכ ,תבשב .תועט 5-ל רבעמ העש לכ רובע %

 ,םלוסמ םולל לעופה לש ורכש תא בשחל לדכב .הדובע תעט לכ רובע ללגרה רכשהמ

 .(7 דע 1-מ) הדובעה םול תא ןילציש ףסונ הנתשמ שורד

 .:ןלהל עלפומ םיאתמ המירז םישרת

= 
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 םישורד ,(תבש םולו ו םול ,ה-א םוי) םידרפנ םירקמ השולשב לפטל ךירצש ןולכמ
 9-ל םיקוקז ונילה ,םירקמ 10 ,לשמל ולה וליא .(4)-ו (3) ,הטלחה לנבמ לנש
 הנבמב שמתשהל גוהנ ,לברוסמ תויהל לולע הזכ םישטרתש ןולכמ .הטלחה לנבמ
 :אבה םישרתב גצומ רשא ,דחולמ

)1( 

(2) 

 םאדסת ארק
 53תס'ז ,צסא

)3( 

 .ךישמהל ןוויכ הזלאל םיטילחמ וכרע יפ לע רשאו הקלדבל דמועש יוטיבה תא םיבתוכ (3) למסב .("הרקמ") 68458 בכרומה הנבמה תא םלווהמ (7) דע (3) םילמס
 עצבתל םהמ דחא קר רשאו (3) למסב לוטיבה לש הכרעהה תאצותל םאתהב ועצבתל רשא םלעטקה םה (6)-(4) םילמס .דבלב צ0% הנתשמה ןמ בכרומ לוטיבה הז םישרתב
 למסה אוהש ,(7) למסב םיסנכתמ םיצחה ,םילאתמה עטקה עוציב לרחא .הרקמ לכב
 .םיצח ינשמ רתוי טלוקש ינבמ תונכתב דיחיה

 :04588 הנבמל הליבקמ רשא לקספ תפשב הדוקפה תא התע ראתנ
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 ,הנתשמ תולהל לוכ* אוה .םלש ךרע גצי?ל בייח 04588 הדוקפב קדבנ רשא ?וטיבה

 םיגצללמ רשא ,םיעובקה .?טמתלרא לוטיב תולהל לוכי אוהש וא ,וז תלנכתב ומכ

 .(0886 189815) הרקמ תולות םיארקנ ,לבקל לוכי יוטיבהט םלכרעה חווט תא

 הרקמה תולותמ תחאל הווש לוטלבה רשאכ עצבתמ םילתדוקנה לרחא אבה עטקה

 .םילתדוקנה ?נפל תואצמנש

 .םלכרע *נשמ רתול םילבקמש םלנתשמ םלנחוב רשאכ 8 הדוקפב םישמתשמ

 .דבלב םיכרע לנש לבקל םילוכלש םינתשמ םלינחוב רשאכ םישמתשמ 1 הדוקפב

 םא .0258 תדוקפב שמתשנו למול רכש בושלחל המלרזה םישרת לפ לע תינכת בותכנ

 ומכ ,עאפ-בו 8801א-ב תודוקפה תא ףלקהל ךרטצנ ,תחא הדוקפמ רתול ליכמ עטקה

 . .1% תדוקפ תונכתב םישועש

 (1) | תתססתהא 5א08078 (דאעטד , 0טץק07) ;

 (2) (* תלמול תרוכשמ תבשחמ תאזה תלנכתה

 (3) עובשב םולב םייולת םולשתה ?אנת רשאכ לעופ לש *)
 (4) | טגת

 (5) דשא, 5107, 5088: תת;

 (6) צסא: זאמ6שע ;
 (7) | תתסזא

 (8) טהתדדמשא ('5חדסת, 58407, צסא :הזה רדסה לפל טקה') ;

 (9) תמגפ (5₪1טא, 58401, צסא) ;
 (10) 6458 צסא סע

 (11) 1, 2, 3, 4, 5: 1ע 98407 <= 8 תא

 (12) 5082 := 5א1סטת * םזגסצץ
8 (13) 

; (5*051107-8 . 50108*8+5108*1 =: 50808 -. (14) 

 (15) 6: 1ע 88407 <= 5 דא

 (16) 508.8 := תפס

 (17) וכ

 (18) \ ' 808\א := 8110ת*58407-5(*2*5+51108) ;

513 =: 508.8 2 ּ, (19) 
 (20) אפ ;

 (21) חתדדמוא ( 8084ת:8:2, '7"אוה רכשה'))

 (22) חתדדמ]א (+3:0%, '"םויב הדובע תועש "," ,1 ,'""רובע')
.₪ (23) 

 :רבסה

 דע 1-מ הנתשמ 0% לש ךרעה םא .7 דע 1 םיכרעה תא לבקל לוכי צ0% הנתשמה

 (11) הרוט .(21) הרוטל רובעלו (14) דע (11) תורושה תא עצבי  בשחמה ,5

 .עטק ותואל הרושק תולהל הלוכל תחא הרקמ תיותמ רתולש המיגדמ
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 דלמ רובעיו (18)-(15) תורושה תא עצבי בשחמה ,6 אוה 0% לש ךרעה םא
 תא אלו (19) הרוט עצבי בשחמה ,7 אוה צס0% לש ךרעה םא .(21) הרושל
 .04588 תדוקפ לש םויסה תא תנמסמ (20) הרושב עאפ הלמה .הל ומדקש תורוסה

 הנתשמה ,לשמל טלקב תועטמ האצותכ 7-מ לודג צ0% רובע תטלוק תינכתהש ךרעה םא
 בצממ ענמהל ידכ .וז תורשפא רובע הרקמ תיות ןיא לכ ,ךרע לבקי אל

 :האיגש לע עירתתש ידכ ,תינכתה תא ןקתל רשפא ,הזכ

 0 0 בגאפ (צ0א<8) חמא

 (% (20) דע (10) תורוש תואב ןאכ *)
 ממ ודא ('לקוח אל םוי לש ךרעה');:

 הרקמה תולות תמישר ףוסב -- וא ₪088 םושרל םלריתמש םירדהמ םנשל
 :וז תורשפא םיגדנ הטמלש אמגודב .0455 תודוקפ לש ילרגטניא קלחכ

 (1) קפססתגא צסאוזגבג (1אעטע , סטצעטת) ;
 (2) (* יזעולה ךיראתה תא םיבשחמ תאזה תינכתב

 (3) .םולה לש יזעולה ךיראתה לפ לע רחמ לש *)
 (4) גת

 (5) צסא ,סאסכתפמ, 5גאג, צהאותא 20802058: 1אזמ6מת
 (6) ךדגטצ 0אספמפא, ץגטל צסא: 001 אנ

 (7) תעסנא
 (8) ךדגטצ 0800858 :=

 (9) דץגטע צסא :=
 (10) טחתדדעמא ('הנשו שדוח ,םוי :ךיראת השקבב שקה');

 (11) תתגסזא (צסא, 6800058, 54א8))
 (12) חתדמזוא (צ0א:1, '/', 10 '/', 58א4:1, 'ירחא םולה')

 (13) 085 0051 סע
 (14) 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: תעסזא

 (15) צאותא 240000051: = 1
 (16) דע צסא > 31 דעחפא

 (17) ךץגטצ צסא := ךתטמ
 (18) אפ ;
 (19) 2, 6, 9, 11: תתסדא

 (20) צויד 34000051:= 1
 (21) ךע צסא > 30 דא

 (22) ךגטצ צסא:= ץתטמ
 (23) אפ ;

 (28) 2: 1ע ((58גאג אספ 4 = 0) גאע
 (25) ' (5זגאג אספ 100 <> 0)) 8
 (26) (98גאג אספ 400 = 0) חמא

 (27) פפסזא
 (28) : צ וודא 340₪02051:= 1

 (29) ךע צסא > 29 זחא
 (30) דגטצ צסא := דתטמ

 (31) אאפ
)32( 88 

 (33) פפא
 (38) / צאוזא 20800858 :=

 (35) דק צסא > 28 ךחתא
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 (36) דגטצ צסא := דתטש

 (37) , אפ ; 7

 (38) ו

 (39) (* .כ"חא אובי אלמ רבסה .םדוק הרכזוהש הבחרהה להוז 8)

 (40) ו חת]7שַא ('שדותה רפסמב תיעט .בשחל ןתלנ אל'))

 (41) ץגטצ 0אספתפה := ךתטמ
 (42) (* 07חמתשד88 לש עטקה ףוס ןאכ *)

 (43) אפ ;
 (44) דע דגטל צסא דמחא

 (45) חתדדמזא ('שדוחתב םו* תביתכב תלעט .בשחל ןתלנ אל');

 (46) | דע צסא = צאוזא תגסמספמפא דא
 (47) תטסזא

 (48) צסא := 1;
 (49) ךַע סאספתפא = 12 דעחפא

 (50) תסזא
)51( < 0800898 := 1; 

 (52) 5םגאג := םחגאה1
 (53) אפ

)54( ₪ 
 (55) 0802851 := סוס 1

 (56) אפ
)57( 8 

 (58) צסא := ץס0א+1 ;

 (59) דע אסצ (דגטצ צסא סא דגטצ 0802058) דא

 (60) טתדדתמא ('צסא:1, '/', 0₪00058:1, '/', 88גא3:1, '"אוה')
 (61) אפ.

 :תוירשפא תוצרה
 הנשו שדוח ,םול :ךיראת השקבב טקה , .א

7 ,13 ,12 
 12/13/1987 ירחא םויה

 שדוחה רפסמב תלעט .בשחל ןתלנ אל

 הנשו שדוח ,םול :ךיראת השקבב שקה 0
5 ,2 ,28 

 28/2/1985 לרחא םויה
 1/3/85 אוה

 הנשו שדוח ,םול :ךלראת השקבב שקה .ג

3 ,2 ,29 
 שדוחב םול תביתכב תיעט .בשחל ןתלנ אל

 :רבסה

 :תובושת לתשמ תחא תולהל לוכי טלפה .יזעול ךיראת אוה טלקה וז תינכתב (1)

 12-מ תותפ שדוחה רפסמ רמולכ ,יקות ךיראת אוה טלקכ ןתינש ךיראתה םא .א
 .אבה םולה לש ךיראתה אוה טלפה ,שדוח ותואל םיאתמ םויה רפסמו

 תועט תעדוה אוה טלפה ,יקוח ךיראת ונליא טלקכ ןתינש ךיראתה םא .ב

 .הלעבה לש רואיתו
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 .םליתלחתה םיכרע תעלבק (8)-(9)

 .טלקה תלבק (10)-(11)

 לש ךרעה רובע 1 לש בחור םינייצמ ,םיחוור סיפדהל םיצור אל רשאכ (12)
 םהינש ,םלוות לנש ןב אוה רפסמה םא ,הצ הרקמב .0802858:1 לשמל ,הנתשמה
 .דבלב דחא ות ספדול תרחא ,וספדול

 ךופה* ךגטע צסא ,31-מ לודג 0% םא .םוי 31 שי ליגר טדוחב (14)-(18)
 .ץתטש תויהל

 .םלמל 30 םהב שלש םישדוחב ליבקמ לופלט (19)-(23)

 .(םול 29 ןב שדוחה) רובלע תנשב ראורבפ שדוחב םימלה רפסמ בושיח (24)-(31)
 הנש רפסמ לש הרקמל טרפ ,רובלע תנש אלה 4-ב תקלחתמש הנש לכ ללכ ךרדב
 תאז לכב אלה 400-ב תקלחתמש הנש :ללכה ןמ אצוי שי ןאכ םג .100-ב קלחתמש
 .רובלע תנש

 .רובלע תנש הניאש הנשב ראורבפ שדוחב םלמיה רפסמ בושיח (33)-(37)

 לכב תמליק הניא ןכלו לקספב תיטרדנטס הניא 018980158 הלמה (38)-(42)
 תורשפא ללב .0458 הנבמ לש תונכתה תא טשפמ הב שומלשה .הפשה לש תואסריגה
 .תדרפנ 1ע תדוקפ י"ע 12>60802058 לש הרקמה תא קודבל םיכלירצ ונייה ,וז
 1 ןלב םלש רפסמ ונלא שדוחה רפסמ רשאכ תועט תעדוה םיסיפדמ הזה עטקב
 תק6ַזא-ב שמתשהל ללבמ ,תודוקפ רפסמ הז עטקב בותכל םג רשפא .12-ל
 .חאפ-ו 01אשקא158 םילמה י"ע עבקנ םוחתה .פאת-בו

 .שדוחב םולה רפסמ לש הנזהב תועט לע העדוה (44)-(45)

 םולה תולהל בללח אבה םויה זא ,שדוחב ןורחאה םויה אוה טלקה םא (46)-(56)
 ןורחאה םולה םג אוה טלקה םא .(55)-ו (48) תורוש האר ,אבה שדוחב ןושארה
 הנשב ןושארה שדוחה אוה אבה שדוחה זא ,הנשב ןורחאה שדוחה םגו שדוחב
 .(51)-(52) תורוש האר ,1-ב הלוע הנשה רפסמו

 ךלראת םא .(46) הרושבש 1ע תדוקפ לש גוזצ תב הנלה וז 2188 תדוקפ (57)-(58)
 תא לבקל ידכ טלקה םויל דחא םיפיסומ ,שדוחב ןורחאה םויה אל אוה טלקה
 .טלפה ךיראת

 .טלקה ךלראתב תועט התיה אל רשאכ טלפה ךיראת לש הספדה (59)-(60)

 600 הדוקפה 2

 רתול הובג םלינטק 'םידלי םע השיאל תופסונ תועשב הדובע רובע םולשתהש חלננ
 םולב תופסונ תועש םולשת רובע 300%-ו 200% ,150% םוקמב .ליגרה םולשתה רשאמ
 225% ,175% םה השיאל םולשתה לרועיש ,המאתהב תבש ?אצומבו לשלש םויב ,ללגר
 ונבתכ רשא 415%00018 תינכתל הז טרפ סינכהל לכונ  ךיא .המאתהב ,325%-ו
 : ו : ?םדוק
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 לפטל לדכ ןונגנמ הב שי לכ ,וז הלעב ןורתפל המלאתמ הנלא הדוקפה

 ןייצמ ןושארה :םלנתשמ לנש של וז אמגודב .דבלב דחא הנתשמ לש םינוש םיכרעב

 םויה תא ןליצמ ינשהו "םלנטק םידלל םע השלא" וא "ליגר דבוע" ונלנפל םא

 ןושארה רשאכ ,המאתהב םלכרע ל*נשמ תבכרומ תולהל ךרטצת הרקמ תלות לכ .עובשב

 ,ולאכ הרקמ תולות .עובשב םולה רפסמ תא ןילצל ינשהו יתתפשמ בצמ ןייצל

 רשפא יא ןכלו לקספ תפשב תולקות ןניא ,םלנתשמ לנש לש םיכרעה לע תועיבצמה

 .0458 תדוקפב ןאכ שמתשהל

 הנבמ תא ריאשהל אלה הנושארה ךרדה .תאז הלעב תנכתל םלכרד יתש תוחפל של

 הנתשמה לש ךרעהש חלננ .הרקמו הרקמ לכל 1ע תדוקפ ףלסוהלו אוהש ומכ 5

 לכב 241588 וכרעו ,םינטק םלדלי םע השלא רובעב 1תשא אוה צחת4סדא :נאילובה

 :7 הרקמ תיותל םלאתמ רשא ,ןורתפה תא אמגודל תנכתנ .רחא הרקמ

 1: ךע צעכדא ץחפא
 501\ת :=

 ווב

 50ה1ת := 51107*3*51108 ;

 םילדוסלה םירקמה תשולש .םינוש םירקמ 6 שי השעמלש אוה הז  ןורתפב ןורסחה

 לפטל לדכב םיפסונ םירקמ השולשו +0%א=7-ו צ6=0% ,+5=<0% :םולב םייולתה

 הנתשמל םלרושק רשא ,םירקמ 3 קר הטילבמ תינכתה .םינטק םלדלי הל שלש תדבועב

 .הרקמ תלות לכל רוטקש עטקה ךותב היובחה צחתגכזא הנתשמל תוסחללתהה .ץס%

 תודוקפ לש וא ,0458 תודוקפ לש תומר 5-ל םיקוקז ונליה םלנתשמ 5 ולה וללא

 .תלנכתה תנבהב דואמ השקי ןונליק .וז ךותב וז תוננוקמ זע

 2ץ8תסת1תא) גוליד תדוקפב שומלט ?"ע אלה וז הלעב רותפל לדכ תרחא ררד

 :אוה הלש הנבמהשו 6010 התוא הנכנש ףועלס וא ,(1ת5%5:ט6%10מ

 6050 ) הדוקפ-תיות

 רשאכ 1 8?2תסת1מ8ַ) תלנתומ ?תלב תופעתסה תעצבמ 6010 הדוקפה

 דלמת תגלדמו תודוקפה ףצר תא הקלספמ תינכתה ,עוצלב ןמזב הילא םיעיגמ

 תנוטש אלה הזב .6010 תדוקפב המושר הלש (18281) תיותה רשא ,תמלוסמ הדוקפל

 תא דימת תוריבעמ ןנילא רשא ,(0458 ,1ח) תינתומ תופעתסהל ומרגש תודוקפה ומ

 .תלנכתב עובק םוקמ לא חוקיפה

 .םישדחה הלעבה ?אנתב לופלטל תלנכתה תא בותכנ

 (1) | תתססת\א 9 (דאפטצ , סט ת)

 (2) (* .לעופ לש תימוי תרוכשמ םבשחמ תאזה תינכתה

 (3) .לתחפשמ בצמב םגו עובשב םויב םיבשחתמ *)

 (4) וז . ,

)5( 1 
 (6) | טגת

 (7) 5תדטת, 58407, 50848: תת;

 (8) צסא, סע תפעא : אתת ;
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 צמד : א;
 תאסזא

 תחגס (פאדטת, 507, צסא, 011תתא) ;
 ךח |( צסא<1) 08 (צ0א>7 )

 דוחא
 תעסזא

 טתדעחתא ('םינותנב תועט שי');)
 60070 0 (* תלנכתה ןמ אצ *)

 אפ ;
 ךע סאזזכפתא=0 זחא
 צא .אסדאת := 8

 זו
 דע סאד1פתתא=1 אא
 צאו גסדא := ץתטמ

 כ "
 600 (* תלנכתה ןמ אצ *)

 דע צחמפדא גאפ (צסא<=5) זחא
 תעסזא

 דע 8=<51107 ךחא
 50128 := עדת"

 מ
 50148 : =5110ק*8+51זזתו*1 .051407-8*75) ;

 600 9 (* שגפמה תדוקנ לא גלד *)
 . האפ

 דע (אסע צתתגפדא) גאע (צסא<=5) אחא

 עסזא

 דע 8=<5₪407 זחא

=: 0.8 

 פמ 7
 80םג5 := 1*8+51100*50108 .51401-8(*5) ;

 600 9 (* שגפמה תדוקנל גלד *)
 אפ ;

 דע צפז.גפדא גאפ (צסא=6) זחא

 א

 ךע 5=<51401 א
1-7 =: 5018 

8 
 50808 := 5010ת*5+511וו*2 , %511/07-5*25) ;

 6010 9 (* שגפמה תדוקנל גלד *)
 אפ ;

 דע (אסע צמגפת4א) האפ (צסא=6) וחוא
 תחסזא

 דע 5=<58407 חחא
7 =: 50848 

8 
; (511101-5 %*50108*5+5111018*2 =: 501.8 
 6010 9 (* שגפמה תדוקנל גלד *)

 אפ ;

 דק צאת,גפדא גאפ (צסא=7) זחא
 תפסזא
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)59( 508.5 := 50108*3.25*107; 

 (60) 6010 9 (* שגפמה תדוקנל גלד *)
 (61) תאפ

 (62) דע (אסצ צת1גסדא) גאפ (צ7=04) דחפא

 (63) 508.8 := 501טת*107*3

 (64) 99: )  (* רבחמ ,שגפמ תדוקנ *)
 (65) טתדצמא ( 80828:8:2, '""אוה רכטה')

 (66) צ0א:3, '"םויב הדובע תועש ', 58201:6:1, '""רובע')(
 (67) < 1000: אפ.

 | :רבסה

 לש תבותככ תשמשמ תיותה .תיות שמשל לוכל 9999-ל 1 ןיב םלש רפסמ לכ (4)

 .6010 הדוקפב הללא תונפל לכונש לדכ ,עוצלבל הדוקפ

 ,(28561 26018:8510 מ) תלות תרהצהב ריהצהל םיכלירצ תולותב שומלישה לע

 הרהצה אלל תלותכ רפסמב שמתשהל רשפא לא .תלנכתה תרהצה לרחא דלמ המוקמש

 . :הרהצהה לש יללכה הנבמה .שארמ

 5 ר

 ןהב שמתשנ רשא ,1000-ו 99 תויותה לתש לע הזלרכמ (5)-(4) תורושב הרהצהה

 םיצור ןהילאש תודוקפ יתש ולא תויותב ןמסנ .תלנכתה לש יעוציבה קלחב

 :(לאמשמ) אוה הביתכה רדס .ףעתסהל

 תלות םייתדוקנ (ץלמומ)חוור הדוקפה-ףוג

 רבדה םהב םירקמ שי לבא .6010 הדוקפב שמתשהלמ םיענמנ ללכ ךרדב (12)-(17)

 :בותכל רשפא ,הז עטקב ומכ ,םלנותנה תא תמאל םלסנמ םא ,לטמל .תונ

 דע (צסא=0) 0ת (צסא=7) זנזמא
 חתזצמא ('םינותנב תועט שי')

 כ (* תלנכתה ראש *)

 אלה רשאכ חונ אל הזו 2158-ב הלולכ תלנכתה לכ טעמכ ,וז תונכת תטישב

 רפסמ הדוקפל ,תועט לש הרקמב ,עוצלבה תא ריבעהל םיפידעמ ןכל .הכורא

 המ ןלא 1000-ל העיגמ הטילשה רשאכש ךכל בל םישל שי )67(.  הרושב 0

 עאפ יכ ,עאפ לש תיותה הנלא 1000 תלותה .תלנכתה ףוסל ונעגה לרהש ,עצבל

 תלותה הניה 1000 תלותה .תלות לבקל הלוכל הניא וכלו עוציבל הדוקפ הניא

 (תתקסְע 55886₪0מ6) הקלר הדוקפ וא ,(כטתמק 5%6856₪86מ%) המד תדוקפ לש

 .םאפ תא המידקמש

 :םירקמ ינשב המד תדוקפב םלשמתשמ

 .הז הרקמב ומכ ,תלנכתה ףוסל הטללשה תא הריבעמ 6010 הדוקפה רשאכ .א

 רתול בושח .רבחמ ותואל םיפעתסמ רשא םיבר תונכת לעטק שי רשאכ .ב

 הרוטקש איהשלכ הדוקפ טילבהל רשאמ ,סוניכ תדוקנכ תיותה תא שליגדהל

 .תלות התואל
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 תא םינפמ ןאל הריבסמש הרעה בותכל יאדכ ,6010 הדוקפב םישמתשמ רשאכ
 .(16) הרושב השענש יפכ ,הטללשה

 תורעהה .המשה תודוקפ י"ע םיינאילוב םיכרע תעיבקו םינותנ תקלדב (18)-(24)
 .הפ םג תומלאתמ (17)-(12) עטקה יבגל

(32)-(25), (40)-(33), (48)-(41), (56)-(49), :(61)-(57), (63)-(62): 
 שמתשהל הלה רשפא םא ,0458 תדוקפ תרזעב טרפל םיצור ונייהש םלרקמה הלא
 גצומש ומכ ,יתוכאלמ 0458 הנבמ תונבל תרשפאמ 6010 הדוקפה .וז תינכתב הב
 .םירכזומה םיעטקב

 ,תופעתסהבו 6010 תדוקפב ךרוצ ןיא (63)-(62) תורושב גצומה הנבמה רובעב
 .ולרחא דלמ תאצמנ 99 תלותה תא תאשונה הדוקפה לרהש

 תדוקפכ התוא ונבתכ וז תינכתב .("רבחמ") שגפמ תדוקנכ תשמשמ 99 תיותה (64)
 שלש ,(65) הרושל 99 תיותה תא דימצהל היה רשפא .עוציבל הדוקפכ אלו  המד
 דרפנב התוא בותכל ונרחב .תינכתה לש הקיגולה לע עיפשהל ילבמ ,הדוקפ הב
 ,שגפמ תדוקנכ התובישח רקלעש שיגדהל לדכ ,(;) הדרפה ןמיס םע (64) הרושב
 .0288 תדוקפ לש עאע-ל המודב

 .טלפה תספדה (65)-(66)

 (*) 6010-ב שומ?של תולחנה 434

 לקספב תונכת לנבמ תוחתתפתה 1

 רפסמ ןאכ גלצנ .(2007תגא) ןרטרופ תפש התיה הנושארה תיללעה תונכתה תפש
 םלעצומה תונורתפה תא םיגדנו וז הפשב םיגוהנ ולה רשא ,םילסיסב תונכת נבמ
 לוארה ןמ .ןתינכתה לע לקהלו תונכתה תא טשפל לידכב וחתופ רשא לקספ תפשב

 .לקספ לש םינבמל םימוד םלנבמ שי ןרטרופ לש םישדחה םיבינבש שיגדהל

 תא תונשל לדכ חוקיפ לנבמ השולש קר .ולה 7087ת%\א לש תולרוקמה תואסריגב
 :תלנכתה לש ?תרדסה תומדקתהה לולסמ

 .(תפמ ילב) 1ע..ךחתא הדוקפה .א
 .6010 הדוקפה .ב
 .לקספב 20..08 תדוקפ לש תויורטפאה ןמ קלח .הללכש 20 הדוקפה .ג

 םלנבמה לכ תא גיצהל ידכב םהיפורלצבו (ב)-ו (א) םלנבמב שמתשהל ןתינ ,השעמל
 .לקספב םילולכה

 תא .הפשה לש תורומש םילמ ןה "תולודג" תויתואב םילמה ,ךשמהבש תואמגודב

 ,תודוקפ וא ,םילוטיב ,םלנתשמ תומשב ףילחהל שי "תונטק" תולתואב םילמה
 .המאתהב

66 



 לקספב הנבמה הנבמה םש

0-7 - 

 1ע 161 ץחפא 1ע. דשא. .₪
 אטפ1

₪5 
12 

 המוד רשא לקספב תונכת

 תויסלסב ןרטרופ תודוקפל

0 

 1ע סנסטנ ץחעא

;1 6010 

 אט682 ;

1 601710 

 1: תאט081 ;
21 

 1: דע אסצ םגפטג ץחפא

 דע אסע 1601 חמא
6010 

 2מ8ת11:= קטט] 5862%60ת;

 208תצ12:= קטג] 6]ץסת;

 ךע 208ת11 > 2ת8ת12 תא

0070 

 ת15ת58ת6:= 2תהת1;
 קאט68 ;

 1: 1ע ₪15068ת6 = 22 דיזזפא

 טחזמ 51601 0 חד. .פ0
 אוטה

 תסקמ\ד תמפמאד . .טאנת

 קאט8

 טאל ג:

 208 ₪15ת%8ת6 := 0

 םוג1 ₪86ם60ם 0 םותג1 61ץסמ
 2ס
 א

 60458 1501 סע 0455. .םאפ

 076021 : קאט681 ;
 606022 : קאט682 ;

6010 
 אט68 ;

 ת58)15מ6:= ת15058מ6+1 ;

6070 1 
26-26 

 ת15058ת217=:]6ו001

 1 ₪15ת58ת6ת=6260021 ךחחא

 קאט681 ;

 17 ת15ת58ת6ת=676622 פא

 קאט682 ;

 לש דלקפתפה .0 הדוקפב שמתשהל לאדכ אלש קיסהל רשפא וגצוהש תואמגודה ךותמ

 ,המצוע תולעב תורחא תודוקפב רבכ לולכ וז הדוקפ

 .תונכתה תא טשפלו לקהל ןתרטמו

 6010 תפיקעל לקספב םינבמ 2

 לקספ .תפשב  תולולכ רשא

 ,לקספ תפשב םלמייקה םינבמב שומיטה לש תלעותה תא תוארל רשפא האבה אמגודב

 .6010 תדוקפ תרזעב םלנבנה םלרתלואמ םינבמ תמועל
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 .םלנותנ םירפסמ השולש ןלבמ לודגה רפסמה תא אוצמל שי :היעבה

 0010 אלל ,לקספ לש םינבמ 6010 םע

 תפקד 1: תאגפ (,8,0);
 תתאגפכ ךע ג>=8 דוא

 דע (8=>1) גאפ (6=>4) ץאפא 6070 2
 11% :=4 ךע 0=>5 חמא

 ןרויכט 0070
 דע (4=>2) גאפ (0=>5) ץעמא 0070 1

 וגא:=8 2: 1ע 60=>4 ךחתא

 וכ 00170
4 0070 6=: 1% 
 אד 3: |  אא:=,
60010 
 4: 4א:=4.

0070 
 א :=

 ךע אסע עסע ץעמא
60070 

 א שו

 :םלאבה םירקמב קר 6010 הדוקפב שמתשהל ץלמומ

 .א תינכתב ,לשמל .תלנכתה תושלרדל םיאתמש לקספ תפשב הנבמ ןיא רטאכ

 לנש לש םכרע ךמס לע הנוכנה תיותל תופעתסה םרוגש הנבמ שרדנ 9
 .לקספ לש 058 הנבמ םע תאצ תנכתל רשפא לא .םינתשמ

 האלגש בצמ םללגמ רשאכ ,דרפנ תינכת עטק לא תודוקפה לולסממ תאצל ידכ .ב

 עטק תא בותכל ץזא רשפא .תלנכתה עוצלבב ךישמהל רשפאמ ונלא רשא ,רומח
 הרקמ שיגדהל לוצר הז ןלא לבא ,2058 תדוקפ ךותב האיגשה בצמל תונכתה
 .תלנכתה רקליע תמועל גלרח
 םולס לש תלותל תופעתסה ונעצב א45%080179 תלנכתה לש (17)-(12) תורושב
 .האיגש לש בצמב תלנכתה

 הקידבה תא םלתנכתמ םא 0010 הדוקפב שומישמ ענמהל רשפא ,ףוסמב םלדבוע רטאכ

 :תינכתל ותנזה תעב טלקה לש

 צ+01:= -/

 זמ (צסא<1) 08 (צסא>7) עס
 תמגפזא (צסא) ;

 םלכרעה םוחתל ץוחמ אצמנ רשא ,לתלחתה ךרע צ0% הנתשמל םיעבוק וז הטיטב
 .הנתשמל ליבק ךרע ןיצי ליעפמה רשא דע 252 תדוקפ לע םירזוח כ"חא .םיליבקה

 עובקל ילבמ ,הנוש ךרדב הזה עטקה תא תנכתלו תמקמ\% הדוקפב שמתשהל רשפא
 :צ0א הנתשמל לתלחתה ךרע

 תועד

 תאאסז.א (צסא)
 טאצת (צסא>=1) גאפ (צסא<=7)

 ,תמא לאנתה דוע לכ םיכלשממ ₪118 הדוקפבש הדבועה ןמ עבונ אנתב לונישה

 אוה 28241 הדוקפב לאנתה ,ןכל .תמאתמ לאנתה רשאכ םיקיספמ תתַפמַז הדוקפבו

 :לבקנ (2 קרפב ןייע) ןגרומ-יד לקוח יפל .\1118₪ הדוקפבש לאנתה לש הלילשטה
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 צסא<1 סת 7 :לש הלילשטה
 (צ1=>0%) האפ (צ0א<=7) :אלה

 רשאכ ,תאז םע .6010 הדוקפה לע תופילדע רשא ,תודוקפ ןנשי לקספ תפשב
 :םלאבה םיללכה לע דיפקהל ?וצר ,להשלכ הבלסמ הב םלשמתשמ
 .תלנכתה לש תואלרקה לע םישקמ ולא םיגוליד .רוחאל גלדל אל .א

 .גולידה דעלב םגו ףועיסה תדוקפב הרעה ףיסוהל .ב

 הרהצה ובל?לח ןכלו 6010 הדוקפב שומלשמ תנכתמה תא אלנהל וצר לקספ תפש ?רבחמ

 תומשב שומיש וריתה אלו םייעבט םלרפסמל ןתוא וליבגה ,תויות לש שארמ

 ' .םלללמיס

 ת?נכתה הנ הי

 :לקספ תפש לש םלנושה םלבלכרמה תא ונרכה הז בלטב
 .'וכו * ,/ ,+ , - :ומכ םלדחולמ םלוות .א
 .'וכו >= ,<= ,<> ,:= :ומכ םילופכ םידחולמ םלוות .ב
 .'וכו 0455 ,2₪61א ,4אע ןוגכ ,תורומש םילמ .ג
 .'וכו 50ת7 ,106 ,תתגמ ,עגעפמ ,2001₪גא לשמל ,שארמ םירדגומ תומש .ד

 שארמ םלרדגומ םהש לפ לע ףא לכ ,תורומש םילממ םינוש ולא תומש)
 םלנתשמכ שדחמ םתוא רידגהל לוכי תנכתמה ,רדהמה :"ע תורכומה תויצקנופכ
 .(תירוקמה םתועמשמ תא םלדבאמ םה זאו םיעובקכ וא

 .'וכו םלעובק ,םינתשמ :שמתשמה י:"ע םירדגומה תומש .ה
 .םימלש םלרפסמ .ו
 .םלישממ םירפסמ .ז
 .תויות .ח
 .םילשרג ןלב םללכומה םיוות לש תורדס ןהש ,תוזורחמ .ט
 .תורעהו הרוש ףוס ןמיס ,םיחוור םהש ,םידירפמ .י

 טלקה תורושבו תינכתב םינושה הפשה יביכרמ לש םוקימה יבגל םיללכ ןיא
 לנפ לע תחא הדוקפ קלחל וא ,הרוש עצמאב תלות םושרל רשפא .בשחמל תונזומה
 הארנש יפכ ,םינושה םיביכרמה םוקלמ יבגל םלללכ לנש שי ,תאז םע .תורוש רפסמ
 :הכ דע ונישעש לפכ " ןמיסב תוור ות ןילצנ ךשמהב .ןלהל

 םללמ ,תומש םה רשאכ םיבקוע םיביכרמ ןיב דחא דירפמ תוחפל תולהל בייח .א
 אספ-ה ןיב חוור ?לב 100 80210 םיבתוכ םא ,לשמל .םירפסמ וא ,תורומש
 לקוח םש והז לרהש ,40210 שדח הנתשמל הנווכהש "ן:במ"  רדהמה ,10-הו
 .10 קלחמ םע 802 הלועפל איה הנווכהש עדי אל אוה .הנתשמל

 רדהמה יכ ,תזורחמב רשאמ ץוח ,הפשה יביכרממ דחא ךותב דירפמ היהיש רוסא .ב
 םלבתוכו 40010 םשב הנתשמ םירידגמ םא ,לשמל .םילנתשמ לנש וינפלש קיסי
 אסכ תלועפ אלה הנושארה רשאכ ,םילמ לתשכ תאז םגרתל רדהמה ספ 0
 .10 רפסמה אלה היינשהו

 לכ ,וז תועמשמ לטבמ חוורה ,6.2א1012 :ל איה הנווכהו 2+12"6.2 םיבתוכ רשאכ
 .םיוותה ןיב חוור לכ אלל 6.22+12 בותכל ךירצ .?שממ רפסמ עצמאב אצמנ אוה
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 קלחמ סחלה ןמיס לש םיוותה ןיב תוור ות יכ עת -אסאמ< >18"7"7א בותכל רוסא
 7 רפסמה ןלבל לופכה דחולמה ותה ןיבש חוורה .<> לופכ דחולמ ות םיינטל
 םיבייחמ םנלאש ,םינוש םיביכרמ ?נש ןיב אצמנ אוה לכ ,?יחרכה ונלא לבא ,רתומ
 .םהלנלב דירפמ

 :םה קוסיפה יללכ
 .הדוקנ בתכת ,ןורחאה ₪אפ-ה רתאל ,תינכות לכ ףוסב .א
 טאענמ ,םמפס ,םאעפ ומכ םילמ .קלספ-הדוקנ ותה בתכל הדוקפל הדוקפ ןיב .ב

 בותכל ןיא ןכלו תודוקפ לקלח וא ,רזע תולמכ אלא תודוקפכ תובשחנ ןניא
 .ןהינפלש הדוקפה םויסב קלספ-הדוקנ

 םלללכ יפל תלנכתה תא בותכל יוצר ,להשלכ תינבת בתוכה לע םיפוכ אלש ףא לע
 ,תלנכתה תא בתכש תנכתמה לע ףסונב ,םירחא םישנא םג ,וז ךרדב .םימכסומ
 םיללכה תא םליקל ץלמומ .התוא ןקתל םג ךרוצה תדלמבו ןיבהל ,אורקל ולכול
 :םיאבה

 :תואבה תורומשה םילמה תא הרושה לש לאמש דצב רשייל .א

 קס

 ווי נ

0% 

 גת

 תעסזא

 עאפ

 וקב ןתוא רשיילו עאפ-ו 1]280א תא תודרפנ תורושב בותכלו הנלמל זלזהל .ב

 . .דחא

 :תורהצהה לש ןכותה תא תדרפנ הרושב בותכלו הנימל זלזהל .ג

 , תת, 60 אא, גת

 וו נו :אמגודל

 א008צ = '*' ;

 א, צץ, 2: א;

  יתרושב תחא הדוקפ קר בותכל לוצר .ד

 1=:2; 7:=א; :בותכל םוקמב
 2:= :בותכל יוצר

 7:=א;

 :תובכרומ תודוקפ לש תלנבת .ה

 סא
; 6081 

 קסאטסהא
 אפ ;
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 .ח

 .ו

 .ז

 .ט

 :ךע..ךחקא..ע/58 הדוקפה לש תינבת

 ךע 6תה1נ ץחעא
 קסאטטר1

₪ 
 ק6%ו682

 .ק6אט482 םע תרשולמ ק6אט681 ,2298 םע רשוימ זק

 :תרשרושמ 1ע הדוקפ לש תינבת
 ךע פ16ט11 ךץחעא
1 

₪ 
 1ךע 15012 ץוםוא

12 
₪ 

 ךע ענטט13 ץחאא
3 

₪ 
;80 

 :תואבה תודוקפהו םללמה תא רשילל לוצר תרשרושמ 1% הדוקפב

 .הל תמדוקה 1 הלמה םע 2258 הלמה *
 .הנושארה 1ע תדוקפל תכייש רשא ,ק6%אט681 םע הללנשה 1% הלמה *

 .הילנשה 1ע תדוקפ לש ק6%0682 םע תישילשה 1ע הלמה *

 .17..ע058 גוזה תרגסמב ,ק8%אט484 םע ק6%א₪083 *

 . ן :תננוקמ 1 הדוקפה לש תלנבת

 ךע 016611  ךדחעא
 ךע 10212 ךחתא

 ךע 10013 ךאפא
1 

 וכ
2 

₪ 
3 

 וכ
;86 

 :תורשולמ תואבה םלילמה

 .(ק6אט083 םע םגו) תלשללשה 1ע הלמ םע הנושארה 158 הלמה *
 .(ק6אט684 םע םגו) הילנשה 1ת םע הילנשה 2158 הלמה *
 .הנושארה 1ע םע תישללשה 218₪ הלמה *

 :חעז20..8 הדוקפה רובע תלנבת

 ₪ 6ת81 0
 תאסזא
8 

 עאפ

01 



 :תקקמד . .טא11 הדוקפה רובע תינבת .יל

 תוקמגץ
 ק6א₪081 ;

 קסאטהא
 טאצ

 :קסא..כ0 הנבמה רובע תינבת .אי

 708 1ת66א:=קטג1 580תם0 0 קג1 61ץסמ 0
 תשסזא

 קסו681 ;

 קסאט8ףא

 אפ;

 :07..6.58 הנבמ רובע תינבת .בי

 0158 ם15ת88ם6 07
1 :076021 

 67608: קסאטס8א

 םאס ;

 :הלאה םילמה תוגוז תא רשייל יוצר ללכ ךרדב
 ,תאפ םע 2₪01א *

 ,תע58 םע 18 *
 ,טאצנמ םע תתעמ\] *
 .עאפ םע 6885 *

 :לקספ תינכת לש הביתכה יללכ לש המגדה

 .הרדסב ןושארה רפסמה לש ונמלסל ההז םנמיסש ,םירפסמ לש הרדסב םלרפסמה לכ תא סיפדהל שי
, 

 (1) תתססתא גפפמפ ודא (דאפטד , סטקטד ) ;

 (2) את
 (3) ודת: תג

 (8) 51גא תנ5מסא: 3001,
 (5) תעסנא

 (8) 5דאגא תדפחסא := 4א1524ת>=0; (* הרדסב ןושארה רפסמה לש ןמלסה *) (7) תחגכ (ו9)152) ; ּ : (6) טתדדתא ('םלירפסמ בותכ'):
 69) תק

 (10) תחגס (1ו19202) ;
 (11) דע 51אגא תדפמסא = (41524ת>=0) וא

 (12) טתדדממא (15232)
)13( ₪ 

 (18) טאדדמ] א ('םיאתמ אל')
 (15) אדה. סע

 (16) עאע.
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 :רבסה

 לנאילובה הנתשמב ותוא םיקיזחמו ןושארה רפסמה לש ןמיסה תא םלקדוב (8)

 לש ךרע לבקמ 51%4א 8154808 הנתשמה ספא וא לבויחה רפסמה םא .5גא תז50א

 .עגע58 לש ךרע לבקמ אוה תרחא ,?ץתטש

 ןושארה רפסמה לש ןמלסה םע ונארקש ןורחאה רפסמה לש ןמיסה תא םיוושמ (11)

 רפסמה תא םיבתוכ ,םיווש םינמיסה םא .51%4א ת1580א-ב קזתוהש הרדסב

 .(14) הרושב "םלאתמ אל" םללמה תא םיבתוכ תרחא ,(12) הרוטב

 :תלנכתה הנבמב םיאבה םיטרפל בל םלשל לוארה ןמ

 .ףדה לש לאמש דצב תורשוימ םאפ-ו תאסזא ,%גת ,עת0סתה% םילמה .א

 יגוסל םאתהב (4)-ו (3) תודרפנ תורוטב בותכ טגת תרהצה לש ןכותה .ב

 .הנלמל זזומו םלנתשמה

 .הרושב דבל תועיפומו תורשולמ (16)-ו (5) תורושב םאפ-ו תתסנא םילמה .ג

 .דחא וקב תורשוימו המלנפ תוסנכומ 8אפ-ו 5861א ןיב תודוקפה לכ .ד

 .(15) הרושב שאת הלמה םע תרשולמ (9) הרושב 2תעתת1 הלמה .ה

 תודוקפה לש ןכותה םג ךכו (13)-ו (11) תורושב תורשוימ ₪188-ו ך םילמה .ו

 .(184)-ו (12) תורושב הלאה

 םילל?גרת 6

 תולאחש 1

 1 תדוקפל הלוקש רשא ,דבלב דחא לאנת םע ,הטושפ 1* הדוקפ בותכ (1)

 :ןאכ תגצומש תבכרומה
 1ע א<60 ךחאא

 תטסזא

 דע צ<0 ןץחאא

 4:=%א+ץ+?2
 אפ

 וכ

 1ע א=5 ץחפא

 4:=א+צ++2

 :תואבה תודוקפה יתש לרחא 4 לש ךרעה המ ,7455=22-ו 81=תעא ןותנ םא (2)

 דע 81 ךחפא .ב 1ע 21 תחעא .א

 א דע 52 חמא 5

 17 82 דחתא :=5 פס 4:
 עאפ

58 4: 

 :ךשמהבש תולאשה לע הנעו האבה תלנכתה תא ןויעב ארק (3)

 2תססתא 6311205 (1דאעטד , 007207 ) ;
 גת
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 ןדפסגת , אד5עגת םגתפתדאג, 1: 1אד009;

 םעסזא

 תחגפ (א15209) ;
 תמגס (15228 24950188 ) ;

 וכוח

 8 (1528 511 <> א15ת48) גאפ אס 50 0

 םחסזא ₪

 ך: 1 ,

 תוגפ (1ו1524 24951104 )

 אפ ;

 דע אז5פגת תותפתזאג = 1554 חמא

 חתזדתתא ('המלשרב', 1:3, '"םוקמב עלפומ רפסמה')

 ון

 חתדדמוא ('המלשרב ונלא רפסמה')
 אפ .

 ?תלנכתה השוע המ .א

 7 85 22 46 25 42 85 7 21 13 -1 :אבה טלקה רובע טלפה והמ .ב

 לכל בצמ לנותנ השולסו שדוחב םלמיה רפסמ תא תארוק רשא תלנכת הנותנ (4)
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 :םול

 *   - 6578הווש וכרע םשג דרי םא .םשג דרל םא ןילצמ 1.

 * .רתולב הכומנה םוחה תדלימ - א/008₪

 .רתויב ההובגה םוחה תדלמ - 064008 * 

 עתססתא 05084 (דאעטל , 00 ץעט2) ;
 גת

 05, 63לס0ג , אאגיטסה, צסא צאצא 24000כמ58: א ;

 תא
 תתגע (צהוזא 34002858) ;

 צא:=0

645118 : =0 ; 

 ודם (0=6451) גאפ (צסא < צאעונא 3400058) 00
 סא

 תמגפכ (6 1, אא008) ;

1 =: 0+ 

 אפ;

 ךע 645883 > 0  ץעמא

 טתדדתהא ( 'םושג הלה',צ08א:5, '"םוי')
 וכ

 טתדדעזא ('שדוחב םושג םול ףא היה אל')
 אפ .

 :תואבה תולאשה לע הנעו ןויעב תינכתה תא ארק

 ? תלנכתה השוע המ .א

 :אבה עדלמה תא קלפתש ידכ תלנכתה תא בלחרמ תייה ךלא .ב

 59 לעמ התלה םוחה תדלמ ובש ןושארה םושגה םולה .1

 .70 -מ הטמל התלה םוחה תדימ ובש ןושארה םוטגה םולה .2
 .רתולב הלודגה םשגה תומכ הדרל םהבש שדוחב םלפוצרה םלמלה תשולש .3



 תולנכת 2

 הנתשמ טלפכ האלצומו 5-ו 4 םלמלש םירפסמ ינש טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (1)

 .תלראש אלל -ב קלחתמ 5 םא 1808 וכרעש ינאילוב

 םלנתונ םלוסמ טקרמרפוסב (2)
 תלנכת בותכ ."החנהה תדוקנ"כ

 תא

 .םולשתל יפוסה ןובשחה

 רדגומש םוכסל לעמ היינק לכ לע 5% לש החנה

 ןילצמ םהב ןושארה רשא םירפסמ תמישר תארוקש

 רפסמה .ונקינש םלרצומה ריחמ תא םיני?צמ םירפסמה ראשו החנהה תדוקנ

 והמו החנה לבקמ הנוקה םא  טלפב ןילצ .המישרה ףוס תא למסמ (0) ספא

 :(ןילמלל לאמשמ ארק) אמגודל םינותנ
0, 50, 80, 60, 0, 30, 100, 60, 80, 30, 70, 60, 500. 

 לש תועלצה לכרוא תא םיגצילמש םירפסמ 3 לש תוצובק תארוקט תינכת בותכ (3)

 :תואבה תועדוהה ןמ תחא אוה הצובק לכל טלפה .םהמ ביכרהל םיצורש ,שלוטמ

 הווש שטלושמ תווהמ תועלצה *
 הווש שלושמ תווהמ תועלצה *
 הנוש שטלושמ תווהמ תועלצה *

 ביכרהל תולוכל אל תועלצה *

 .תועלצ
 .םייקוש
 .תועלצ
 אוהשלכ גוז לש םיכרואה םוכס א"ז) שלושמ

 .(תלשללשה עלצה לש ךרואהמ ןטק

 םלמללק (4)
 .להשלכ

 םידדוקמ םינותנ

 :םה לוהלזה לינותנ

 1 = רוחש :רעיש עבצ

 2 - םוח
 3 - י'גנל'ג

 4 -ינידנולב

 היסולכוא לש םילניעה עבצו רעישה עבצ לע

 .טלקה ףוס תא ןייצל לדכ לגד וא ףלקז ןלאו שארמ עודל אל הלדוג

 1 ₪ לוחכ
 2 םוח
 3 - קורי

 :םילנלע עבצ

 לכ םהל שלש םלשנאה זוחא תאו היסולכואה לדוג תא הלבטב גיצתש תינכת בותכ

 ,םילנלעו רעלש לש ףוריצ

 הללחת בותכ .תוקורל
 .6010 תודוקפ תרזעב תינבנה

 .5 םלש רפסמו 4 הרפסה תא טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (5)

 לנאללוב

 .83 םלשה

 וכרעש

 דוחא לשמל

 "תלתוכאלמ" 0455 תדוקפב שמתשהל של .המלרז םלשרת
 םלניעו םוח רעיש ?לעב םישנאה

 הנתשמ >אוה טלפה

 רפסמה תא תובלכרמש תורפסה ןמ תחא איה 4 הרפסה םא ץתטש

 . +0 :תיעובלרה האוושמל ןורתפה תא תבשחמש תינכת בותכ (6)

 2 = (0.5**)82-440 טננימירקסידה רדגומו 6 ,28 ,4 םימדקמה םלנותנ
 :םיאבה םירקמה תשולטל סתלתה ךתבושתב

 רדסב םתוא סיפדהל לדכב תלנכת בותכ .6

 .םללשממ םישרוש לנש שי - 20 * 
 .דחא שרוש קר של - 0=2 * 
 .םללשממ אל םישרוש לנש שי - 60 =

 ,8 ,4 םירפסמ השולש םלנותנ (7)
 .הלוע

5 



 אוה ןושארה רפסמה .םירפסמ תוגוז לש הרדס טלקכ תלבקמש תלינכת בותכ (8)
 דימלת ותוא לש ןולצה אוה לנשה רפסמהו הלרוטסהב דלמלת לש ןולצה
 הובג רתוי ןולצ ולביקש םידימלתה רפסמ :םיכרע ?*נש לולכיל טלפה .הקלטמתמב

 הובג רתוי ןויצ ולביקש םלידלמלתה רפסמו הקלטמתמב רשאמ הלרוטסיהב
 .הירוטסהב רשאמ הקלטמתמב

 ,םינולצה עצוממ :טלפכ הסיפדמו םלנולצ לש הרדס תארוקש תינכת בותכ (9)

 תאו ,עצוממל וסנכנש םינולצה רפסמ ,(60-מ תוחפ ןולצ) תונולשכה רפסמ

 .התלכב רתויב ךומנה ןולצהו רתוליב הובגה ןויצה

 הלדוג םא קודב .תולעמב תלוז.לש לדוגה תא טלקכ תלבקמש תלנכת בותכ (10)
 עלצה תאצמנ ובש עלברה תאו תיוצה לדוג תא ספדהו תולעמ 360-ל 0 ןיב אוה
 290 תב תיוז ,ןושארה עיברב תאצמנ תולעמ 45 תב תיוז ,לשמל .הלש הנוילעה

 סלפדהל של תולעמ 360-מ הלודג תליודה םא .?עילברה עיברב תאצמנ תולעמ

 .האיגש תעדוה

 לש עלברה תא עובקל לכותש לדכ םדוקה ליגרתבש תינכתה תא בלחרהל שי (11)
 .3609-מ רתול הלדוג םא וליפא ,תלוז לכ רובע תלוזה לש הנוילעה עלצה

 ךפסמ הלמהש לדכ םלמדוק םיקרפב וגצוה רשא תולנכת המכ לש טלפה תא רפש (12)

 :0458-ו 1ע תודוקפב שמתשהל שי .טלפה ןמ קלחכ עיפות אל 14058 וא

 .4 דע 1 תוינכת :2 קרפל םיליגרת *
 .7 תינכת :3 קרפל םיליגרת *

 תוסנכנה תולנוכמה תלוביק לש לוצלינה תדלמ תא עובקל לידכב ךרענש רקסב (13)
 :תינוכמ לכ רובע םיאבה םינותנה ומשרנ ריעל
 .תלנוכמב םישנאה רפסמ *
 .תלנוכמה לש תיברימה תלוביקה *

 . :תא ליכתש הלבט סלפדת רשא תינכת בותכ

 .םלעסונ 6 וא ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 םע תוינוכמה רפסמ *
 20% :לש תלוצינ םע תולנוכמה רפסמ * 

200% 

0% 

0% 

/ 2% 

 תלוביקה ןיבל תינוכמב םיעסונה רפסמ ןיב סחלה אוה תלנוכמ תלוצינ
 .הלש תלברלמה

 הדילה ךלראת ןותנ םא ,םלנשב םדא לש וליג תא הסילפדמש תינכת בותכ (18)

 .לתכונה ךיראתהו

 םלמלש םירפסמ לנש לש םוכסה תא הסיפדמו תבשחמש תלנכת בותכ (*) (15)
 .-אגאזא+ ךרעהמ ןטק אלו 4;גןא1א" ךרעהמ לודג אל םהלש םוכסהש יאנתב

 התיה םא תנילצמש העדוה אוה טלפה השילג של םא .השילג לש בצמ ןיא ,רמולכ
 רותפ .רועלש הזלאבו ןותחתה לובגה ןמ הטמל וא ןוילעה לובגל לעמ השילג
 :םיכרד יתשב ליגרתה תא

 ל"ע תאז תושעל ןתינ .ישממ גוצילל םימלשה םירפסמה לש הרבעה י"ע .א

 .לשממ הנתשמ ךותל םלש הנתשמ לש הבצה ?"ע וא ,1.0-ב הלפכה

 םא לואשל רוסא ,םילבויח 2-ו )4 םא .םימלשה םירפסמב הלועפ "?"ע .ב

66 



 תא קיזחהל לוכ*  ונלא בטחמה תלבולח אלה הבושתה םא לכ ,4+ת>וגאזאז

 םא לואשל רתומ .4א1א%-מ רתוכ לודג התע אוהש ,5-ו 4 לס םוכסה

 .בשחמב רתומה ?למיסקמה ךרעהמ רתול ןטק ךרע והז לכ ,>אאדאץ-8

 :םלאשונ לנשב להקה תעד תא קודבל לדכב רקס םיכרוע (*) (16)

 .ןורמושו הדוהי תא ריזחהל םא .א

 .תסנכה לרבח לש תורוכשמה תא תולעהל םא :ּב

 :תואבה תולרשפאה תובושתה ןמ תחא רוחבל בייה ףתתשמ לכ

 ,אלמ ןפואב םלכסמ - 1

 ,םלכסמ -

 ,חוטב אל
 ,םלכסמ אל

 .ללכב םיכסמ אל -

 :ולש תיתגלפמה תוהדזהה תא וללצל ךירצ ףתתשמ לכ

 ,דוכללה םע ההדזמ - :

 ,ךרעמה םע ההדזמ - א

 .תרחא הגלפמ םע ההדזמ - 8

 ו

 ה 200 אג

 :תואבה תולועפה תא עצבת רשא תלנכת בותכ

 .תולאשה לתשמ תחא לכ רובע תונוטה תובושתה תא סלפדתו רופסת .א

 .תלתגלפמה תוהדזהה לפל תובושתה רפסמ תא סלפדתו רופסת .ב

 ךרעמב םיכמותה ן*בל דוכילב םלכמותה ןלב הלאש לכל תובושתה תא הוושת .ג

 .האוושהה תואצות תא סיפדתו

 הלהת םהלדומיל לש תיללכה תולעה הרקמ הזיאב תעדל םיצור םלטנדוטס (17)

 :רתוי הכומנ

 .ץלקב הדובעו םינש 4 ךטמב םידומיל .א

 .הדובע םוקמב ,ץיקב םידומיל ללוכ ,תואלמ םינט 3 ךשמב םידומיל .ב

 :הטלחהל םלשורדה םינותנה

 .(4) ץלק רטסמס אלל ,יתנש דומלל רכש .א

 .(4/3) ץיקב דומלל רכש .ב

 .(5) הנשל הנשמ דומילה רכשב םלזוחאב הללע .ג

 .(0) הדובעמ ץיקב הסנכה .ד

 .(8) הנשל הנשמ ץיקה תסנכהב םיזותאב ה?לע .ה

 .6 ,2 ,4 םיכרעה תא ללוכ תלנכתל טלקה

 לכ לש ותעד לוקיטל ,תולורשפאהמ תחא לכ לפל תולעה בושלח אוה טלפה

 .טנדוטס

 םול הזיאב תעבוקו (20-ה האמב) לזעול ךיראת טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (18)

 :ןלהלד בושלחה תטלשב טמתטה .ךיראת ותוא לח עובשב

 .(5) הנמה תא רומשו 4-ב (4) הנשה לש תונורחאה תורפסה יתש תא קלח .א

 0 <--- +8 .ב
 :האבה הלבטה ?פל עבקנ 2 רשאכ ,8 <--- 042  .ג
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 שדוחה רפסמ טדוחה רפסמ

 5 ס|ס

0 

 א תו ₪ ₪ 0 = = ]ל

 .ס6--- ק+צ לבקתו (צ) שדוהב םול רבה .ד
 ,2  אוה לנש םוי ,1 אוה ןושאר םוי רשאכ ? אסכ 7 :ל הווש עובשב םוי  .ה

 .0 אוהש תבש םוי דע ,'וכו

 :לבקנ ,17/8/88 אוה טלקה ךיראת םא :אמגוד
 ע אספ 7 = 5 3 =
1 8 
 .לשלמח םולב לח 17/8/48 ךיראתה 5 05

 .13 + 53 + 33 = 153  :לשמל .ירוקמה רפסמל הוושט הלה: םוכסה ,תואצותה תֶא םירבחמו שולש תקזחב התוא םללעמ ,רפסמב הרפס לכ םיחקול םא .תדחולמ הנוכת ילעב 500-מ םלנטק םירפסמ 8 םלמלילק (19)
 .וז הנוכת ?לעב םירחאה םלרפסמהמ דחא תוחפל אצמ

 (מבי)  יפרג ףוסמ
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 5 קרפ

 םסיכרעמ

 דחא דמלמב ם?ל?כרע-בר ם?נתשמ 1

 אובל םלרחתאמו עובשה ףוסב הברה םילבמ םילעופהש ךכמ גאדומ תשורחה תיב  להנמ

 תועש םוכס תא תוארל הצור אוה ,ותנעט תא דעתל ?דכ .ןושאר םויב הדובעל

 תלכול אוה .('ה-'א) עובשב םיאלמה םלמלה ןמ דחא לכב םילעופה לכ לש הדובעה

 דע 'ב םימלה ןמ דחא לכב דחל םילעופה לכ לש הדובעה תועש םוכס םא ,ותנעט תא

 .'א םוי לש הזמ הובג רתול 'ה

 .םילעופה 50-מ דחא לכ לש הדובעה תועש תא טלקכ תלבקמש ,תלנכת הבותכ  ךשמהב

 דבע אוהש  תועשה רפסמ תא םיגצילמש םלרפסמ 5-מ בכרומ לעופ לכ רובעב טלקה

 דחא לכב ודבע םילעופה לכש תועשה םוכס אוה טלפה .המאתהב ,'ה דע 'א םימיב

 .םלמלה 5-מ

 (1) תתססתו\א 9 ( אתה , 001) ;

 (2) (* 'ה - 'א םלמיב ודבע םילעופהש תועשה רפסמ תא תבטחמ תינכתה א)
 (3) טגת

 (4) 51071, 584072, 584073, 5814074, 584075, (* םוי לכל תועט *)

 (5) ת150א , 51 , 51וד51זד ,תדטצאצ ,01\אד5₪1 (*םול לכל םוכס*): 1.
 (6) 1: 1אמ6עת ;

 (7) תפתסזא

 (8) ת15מסא:=0: 588א0=:1; 0=:5₪1.1581; 1/1 :=0 ; 117 5117 :=0

 (9) ע0ת 1:= 1 10 50 0
 (10) תמסזא

 (11) תתגס (5784071, 584072, 514073, 076, 51015 ) ;

 (12) 2תז580א:= תנ5חסא + 51071 ;

 (13) 51חאז:= 5חא + 2
)14( 518.7581:= 571.151 + 514073 ; 

 (15) תזטצתצ:= תדטדמע + 04

 (16) 0ןוד5ד := 011511 + 5
 (17) תםאפ ;

 (18) האזדמעא (תדפמסא, 5אחאד, 581581, תדטדמצ , 04א1581)
 (19) תא.
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 :רבסה

 ןיב הלבקה שי .תודוקפ לש יוביר םגו םינתשמ לש לוביר שי וז תינכתב
 .עובשב םלאתמה םויה תא ןייצל ?דכב םלמלאתמה םלנוקיתה הב ושענ קרו התמדוק לש קתעה טעמכ איה תחא לכ רשאכ ,תוליבקמ ןכ םג (16) דע (12) תודוקפה .(8) הדוקפב הארנט יפכ ,םיליבקמ 08/1581 דע תנפעסא םלנתשמה םג  .ךשמהבו (11) הדוקפב תאטבתמה 584015 דע 512071 םינתשמה

 רוטקוו - לדמימ-דח ךרעמ 5.1

 לש הצובק לכל דחא םש ןתינ םא ,םלנתשמה לוביר לש הלעבה תא רותפל ןתינ
 םללרגוסב (5ט25021ק5) ןילצמ לש הפסוה ל"ע הצובקה ךותב הנתשמל הנתשמ ןיב לידבהלו 58401 אורקל לכונ 584015 דע 58011 הצובקל ,לשמל .םלנתשמ
 לכ ,(1278ְצ) ךרעמ וא לכרע-בר הנפשמ אוה 58401 הנתשמה ,ךכל םאתהב .םלעבורמ
 .91ג5[01]-ו 4[58401] ,5א3[401] ,2[5₪401] ,1[58₪401]-מ בכרומ אוה

 סחליתהלו 5801 ךרעמה לש והשלכ רביא ראתל לדכב 1[58407] בותכל התע לכונ
 דע 1-מ םיכרעה םוחת תא ,הז רחא הזב ,1-ל ןתינ םא הז ךרעמב םיכרעה לולכמל
 לט ןורכיזב תופוצר (םלאת) תובותכ לש שוגכ םג 51401 ךרעמ תא ראתל לכונ .5
 .אבה םישרתב גצומש יפכ ,בשחמה

 סחללתהלו 581401 ךרעמה לש והשלכ רביא ראתל לדכב 1[5807] בותכל התע לכונ
 דע 1-מ םלכרעה םותת תא ,הז רחא הזב ,1-ל ןתינ םא הז ךרעמב םיכרעה לולכמל
 לש ןורכלזב תופוצר (םיאת) תובותכ לש שוגכ םג 5807 ךרעמ תא ראתל לכונ .5
 , .אבה םישרתב גצומש לפכ ,בשחמה

 א ה וש וו כ רפ ד
 פגתסנ [1] .53בסע [2] 5חתסע [3] 5אתס'צ [4] פס [5]

 .צסא םשב ךרעמב וא ,הצובקב ץבקל לכונ 68001581 דע 31540א םינתשמה תא םג
 .צסא[1] :בותכל לכונ ,ךרעמב והשלכ רביא ראתל לדכ 1 ןייצמב שמתשנ םא

 ,םיכרע לש הצובק גצילמ +0%-ו 5801 תומשה ןמ דחא לכ ,ונבתכש תורדגהה רחאל
 וא (1155) המלשר ותוא הנכנ רשא ,ידמימ-דח ךרעמב הז רחא הזב םירודס רשא
 : .(0ם0502) רוטקוו

 םלדדובה םינתשמה םוקמב ,תמדוקה תינכותב +0%-ו 58.01 םיכרעמה תא ץבשנ
 :תרפושמה תלנכתה תא לבקנו

 (1) עתססתגא א\5א080710 ( אקט, סטניפט1) ;
 (2) (* 'ה דע 'א םימיב ודבע םילעופהש תועשה רפסמ תא תבשחמ תינכתה א)

 (3) טגאת
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 (4) 58407, צסא: גתתגצ [5..1] סע תמות,

 (5) 1, : זאזתסמא
 6(6) תפסנא

 (7) עסת 1=:1 70 5 0

 (8) צסא[1]:=
 (69) עסת 1=:1 20 50 0

 10(6) ע0ת 1:= 1 70 0
 (11) תחסנזא

 (12) תפגכ (1[58401])
 (13) צסא[נ]: = צסא[נ] + 0[ ]

 (14) אפ
 (15) עסת 1=:1 10 5 0

 (16) טתדדמזא (צסא[])
 (17) עא.

 :רבסה

 תרהצהב .םיכרעמ לע םג ריהצהל שורד ךכ ,םינתשמ לע םירלהצמש םשכ (4)

 5 ןב (4עע8ְ) ךרעמ אוה צ08-ו 5801 תומשה ןמ דחא לכס םלנילצמ םינתשמה

 ,5 דע 1-מ אוה םיכרעמהמ דחא לכ לש םינללצמה חווט .תתגם גוסמ םירביא

 ןותחתה ןילצמה לש ךרעה ןיב םידלרפמ .ם?עבורמה םילרגוסה ךותב םשרנש ומכ

 גוס תא הרלדגמ 0? ?רחאש הלמה .תודוקנ יתשב ןוילעה ןייצמה לש ךרעה ןיבל

 לרביא לכ .200105%א וא 1אעמ6מת בותכל ןתלנ תחגמ םוקמב .ךרעמבש םינתשמה

 תמג) תחא ראות תלמ קר שי לרהש ,גוס ותואמ תויהל םלכירצ דחא דרעמ

 .םלוכ רובעב (הז הרקמב

 :תחא האוושמב שומיש לדל לע םימלה לש םוכלסה לנתשמ 5 תא םיספאמ (7)-(8)

 תדוקפ תרזעב םותתב םיירשפאה םיכרעה לכ תא לבקי 1 ןייצמה .צסא[ 1] :0

 ,תודוקפה רפסמב הלדג התיה אל תינכתה ,םוכיס לנתשמ 100 ולה םא םג 0%

 הרהצה תדוקפב ףילחהל של םינתשמ 100-ב לפטל לדכב .עוצלבה ןמצב קר אלא

 האלולהש לדכ ,100 רפסמב 5 רפסמה תא תומלאתמה עוצליבה תודוקפבו (4 הרוט)

 .5 םוקמב םלמעפ 100 עצבתת

 דע (11) תודוקפה םוקמב ,םוכיסלו םינותנ תאירקל תודוקפ ?תש (12)-(13)

 דחא לכ רובע םיכרע 5 לש תורדס 50 ארקת תינכתה .תמדוקה תינכתבש (16)

 .םילעופהמ

 לדמלמ-דח ךרעמב שומלש 2

 .לדממ-דח ךרעמב שומלשל תפסונ אמגוד גיצנ

 ךומנה ןויצל .םל?יסח* םינויצ טלטנדוטסל תתל הצורו ןתבמ קדוב הרומש חיננ

 ראש לכ .100 ךרע עבוק אוה רתולב הובגה ןויצלו 0 ףרע עבוק אוה רתויב

 אוה רתולב הובגה ןולצה םא ,לשמל .הז םותת ךותב ?יסחל ןפואב ובשוחל םינויצה

 - רתולב ךומנה ןולצה תא לבילקש טנדוטסל .100 ןולצה הז טנדוטסל עבקי ,2

 םינויצ ולבקל 72 דע 63 םוחתה ךותב םהלנולצש םיטנדוטסה .0 ןולצה ןתנל ,3

 בושלחל המלאתמה אחסונה .הובגהו ךומנה ןויצה ןיב לסחלה םמוקלמל ?סח* םכרעש

 :איה לסחל ןולצ לש
 א ) ךץ2ךצטא - ץעדצשא אאא ,(

 שש ד21צטא 64704 - 121צשא אגא
 ךקדא 1



 .םלנולצה לכ ןלבמ ,המאתהב ,ילמינימה ןוליצה תאו ?למיסקמה ןולצה תא םיגצללמ ך2דצטשא אג008-ו ד?2ךצטא 64/04 םלנתשמה

 :הלעבה ןורתפל תינכת בותכנ

 (1) עס ץ2דואזא (ךאפטצ , סטדיקזנע)

 (2) טגת
 (3) ך?ךצשא: גתתגצ [50...1] סע אד 6 ;

 (4) ילךצטא 6704 ךדקדצטא אאוחסה, ךד?2ךצשא 01, 7, 2: אנס ;

 5(6) תתסנא
 (6) טתדצתא ('םילמלוגה םינולצה תא בותכ');

 (7) תתגכ (דלנצטא[1]:
 (8) ךקדטא אגאטסא := 2
 (9) ד2דצונא 64004 := דא

 (10) ך:=2;
 (11) תקחו

 (12) תחגפכ (ד21צטא[1]ג:
 (13) דח ד2תדצוא[1] > ד2נצטא 6300 עא

 (14) ךדצטא 64708 := 121צטא[1]
 (16) ךק ץקדצוא[1] < ד21צטא אס6סא אמא (15) כ

 (17) ד2דצשא אגאטסא := צא
 (18) ך := 1

 (19) סטאז
 (20) טאדדחזא ('יסחי ןויצ

=: 1 (21) 
 (22) לעסת 1=:1 0 0

 תררהרהרהרהההתה
 למלוג ןויצ');:

 (28) ךקדעטא צגסאגפד := 100 * (121צטא[1] - ד2דצשא אגאט6סא) פנו (23) תעסזא
 (26) אתדדמא (ל1צא צהסמה51, ך21צטא[20:]1) (25) = (ד2דצטא 64004 - 121צשא אאנו068) ;

 (27) עאפ
 (28) אפ.

 :רבסה

 .רתולב הובגה ןויצה תא םגו רתויב ךומנה ןויצה תא גצללמ אוה םייתניבש םליעבוקו ןושארה ןויצה תא םיארוק (7)-(9)

 ןמ ךומנ אוה םא וא ,ולשכע דע רתולב הובגכ עבקנ רשא ןויצה ןמ הובג אוה םא עובקל ידכב םהמ דחא לכ םיקדובו םינולצה ראש תא םיארוק (12)-(18)
 .םדוקה םומינלמה

 .האלולה םולסב םלמדקמ ך תא יכ ,1 לש יחכונה ךרעהמ דחאב ןטק ,1 ,םיארוקש םלנויצה רפסמ (21)

 :הנכמה ןמ ןטק הנומה רשאכ ,0 לש האצות ןתי דימת אוה לכ ,אבה קוליחה תא עצבל רוסא .(דקדצשא 64004-121ששא אגאטסא) ירטיבה םג ךכו םלש רפסמ אוה (121צטעא[1] -  ךל1צטא אגאטסא) יוטיבה (28)-(25)
 .('ץקדצטא[1] - ד?דצונא אגוטסמ) םדט (121צשא 64004 - דיקדצטא א968)
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 ןכלו קוליח לש המר התואב אוה לפכ .100-ב רבשה תא םל

 לפוכ תאז עונמל ל

- 0 
 םג רשפא .הנוכנה האצותה תא

 םללבקמו םדוק עצבתמ לאמשמ םושטרש 100-ב לפכה

 :בותכל

 ד2דועא ץגסמ\8ד := תסטאמ (100 * (21צ0א[1] - ך2דצעא אגאטסא) /

 (ד2דצטא 04004 - ך21צטא אגוטסמ) )

 .תצצוקמ אלו תלגועמ האצותה תא םילבקמש ךכב אוה וז הטלש לט ןורתיה

 ,ץ2דצטעא[1] = 5 ,דקדא 0 = 90 ,121צ0א אאאטסמ = 60 םא ,לטמל

 לכ ,17 לבקנ הילנטה הטלישה יפלו הנושארה הטלשה פל 16 האצות לבקנ

 .300א2( 16.66 =7

 םורגל הזו 0-ל הווש היהל הנכמה ך21צעא אסא :ל הווש דקדצצשאא 4 םא

 םיסנכנש לנפל הז יאנת קודבל ?אדכ ,רידנ הז הרקמש ףא לע .עוצכנב תאיגשל

 .(27)-(22) תורוש לש האלולל

 םידמ?מ ?נשב ם??כרע-בר םלנתשמ 2

 ךרעמב הז רחא הזב םירודס רשא םלכרע םיגצילמ +0א-ו 57401 םלכרעמה

 תוצובק תומללק .(066%0ע) רוטקוו לש וא (115%6) המישר לש הנבמב ,ידמימ-דח

0-11 \258ע) לדמימ-וד ךרעמ לש הנבמב םירדוסמ רשא םיכרע לש
 

 .(/[ג5ע1א) הצלרטמ וא ,(18016) הלבט אוה הזכ ךרעמ

 1 2 7-26 לדמלמ-וד ךרעמב שומיש 5.2.1

 .לדמימ-וד ךרעמב שומלשה תא תינכות תועצמאב םיגדנ

 קתווה תונש לש היצקנופכ הלהנלמה לדבוע תורוכשמ תא םלעבוק םיוסמ לעפמב

 רפסמ םיגצילמו ךשמהבש הלבטב םלכורע םלנותנה .הלכשהה תמר לשו דיקפתב

 .דבוע לכל רכשה תא לבקל לדכב יסלסבה רכשה תא לופכל שי ובש (זוחא)

 5-מ תוחפ 10-ל 5 ולב | 15-ל 10 ןיב | 15-מ רתול

 הלכטה קתוו תונשט

 תורגב ללב 100 1-55 100 15

 תורגב 15 100 5 200

 תוחתפל ןושאר ראות 100 15 200 25

 .לעפמבש הלהנלמה לדבוע 25 לש תרוכשמה תא תבשחמ ךשמהבש תינכתה

 (1) קתססתוא 1158089711 (דאפטמ, סיוע ) ;

 (2) (* הלהנלמה ידבוע לש רכשה תא תבשחמ תאזה תלנכתה *)
 (3) את

 (4) 50848: גתתגצ [3..1, 4..1] סע תחאז;

 (5) 1, 7, אדפקגת סטמס, חג5אג], טחדתא: דאעמ6פת;
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 (6) תתסזא

 (7) תדדמ0א ('תרוכשמ בושיחל הלבטה תא ארק'))

 (8) עסא 1=:1 50 0
 (9) קסת 1=:1 20 4 0

 (10) תאגס (1,1[5088],
 (11) עספ 1=:1 10 25 0

 (12) תשסא
 (13) חתזדמא ('קתוו ,הלכשה ,דבוע-רפסמ ארק'))

 (18) תמגוסזא (אד5קגת סטמס , ז\פאהז.ג, טחצתא) ;
 (15) טתנדתמזא (א15248 0שמס:1, 'רפסמ דבוע לש רכשה'))

 (16) טתדדתמזא (50025[תגפאהתג, טמצתא]:10:2, '7-ל הוט')
 (17) אפ

 (18) אפ.

 :רבסה

 תרהצהב .רוטקוו רובע םינתשמ תרהצהל המוד הצלרטמ רובע םינתשמ תרהצה (4)
 לש םלכרעה םוחת תא רידגהל לדכב םירפסמ לש תוגוצ לנש םלשורד םלנתשמה
 תורושה סקדנלא לש לונלשה םוחתל סחליתמ ןושארה גוזה .םלניילצמה לנש
 לש םירביאה .תודומעה סקדניא לש לונלשה םוחתל סחללתמ לנשה גוזהו הלבטב
 ןיב דירפמ קיספ רשאכ ,תוכומס תודוקנ ?תש ל"ע םלדרפומ םלרפסמ גוז לכ
 .גוזל גוצז

 האלולב 1  הנתשמה .1,1[50148] :*"ע 1 הדומעו 1 הרושב רביא םינייצמ (10)
 תלמלנפה האלולב רשא 1 הנתשמה ,1=:1 רשאכ .3-ל 1-מ םלכרע לבקמ תלינוצלחה
 ,50828ק[1,1] םה  הליתת םיארקנה םלרפסמה 4  ,רמולכ .4-ל 1-מ הנתשמ
 .הלבטה לש הנושארה הרושב םיבותכה ,5014ת[1,4] ,50842ת[1,3] ,508%ת[1,2]
 4-ל 1-מ הנתשמ 1 םעפ בושו 2-ל הלוע תלנוצלחה האלולב 1 לש ךרעה כ"חא
 ךלהמב 4-ל 1-מ הנתשל 1-ו 3 הלהל 1 לש רעה ,ףוסבל .תלמלנפה האלולב
 .תלשללשה הרושה לש האלירקה

 (*) םלכרעמב שומישל םלללכ 2

 הנבמב ,הנוש הרוצב ידמלמ-ודה ךרעמה תא רידגהל הלה רשפא /45%088111 תלנכתב
 50145: גתתגצ[3..1] סע גתתגצ[4..1] סע תאם :ןנוקמ \8תתגצ לש

 ךרעמ אוה םהמ דחא לכש ,םלרביא 3 לש ךרעמ אוה 50848 :איה וז הרהצה תועמשמ
 בותכנ וז הרוצב רהצומש ךרעמ לש (1,1) רביאל תונפל לדכ .םירביא 4 לש
 .ד רבלא ךותב 1 רביאלו 56848 לש 1 רביאל םינופ ,רמולכ .1[5084][נ]

 .ולש םלירבלאה לע ןתושעל רתומ ךא ,ךרעמ לע תוירבגלא תולועפ תושעל רוסא
 :אמגודל ומכ ,ההז הרוצב םירהצומ רשא 5-ו 4 םיכרעמה םלנותנ ,לשמל

 2,282: 5 10..1] סע תאמה

 :בותכל רתומ לבא ,'וכו 2-2 ,2+5 בותכל רוסא

 .'וכו | 1,1[2]-8[א,ם] | [1,1]+9[א,1]

 ,לשמל .הבצה תלועפ אלה םלש ךרעמ םע דובעל רוסאש ללכל דיחי ללכה ומ אצוי
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 :תואבה תודוקפה םוקמב 5=:4 בותכל רתומ םדוק םירהצומה 2-ו 8 רובע

 ע08 1:= 1 70 0
 עסת 1:= 1 10 10 0

[2]1,2 =:[4]1,1 

 .508.ת[504=:]3ת[2] בותכל רתומ ,ןנוקמ 4תתגצ לש הרהצהב רדגומ 50814 םא
 לש םירביאה 4 לש ךרעה תא ולבקי 3[508.2]-ב םירבלאה 64-ש אלה האצותה
[50149]2. 

 :לדוסלה הנבמל תובחרה רפסמ וסינכה םינוש םלרדהמב

 50ח.ת1: גתתגצ[3..1, 4..1] סע תא םלנבמה לנש .א
 508482: התתגצ[3..1] סע גתתגצ[4..1] סע תת

 .לנשה לש רצוקמ םושיר אוה ןושארה הנבמה .םלהז םיבשחנ

 508.8 [1] [נ] :תואבה תולוסחייתהה ,הזמ האצותכ
 5008 [1,נ]

 תרהצה לש הנבמל רשק ללב ןהמ תחא לכב שמתשהל רשפאו תוהז תובשחנ ןכ םג
 .ךרעמה

 תוושהל םג ןתינ ,דחא שוגכ ולוכ ךרעמה לע תלעופ רשא הבצה תדוקפל ףסונב .ב

 .דחא לנאללוב לאנת טפשמב םימלש םיכרעמ לינש
 ךע 2 < 5 דעפא בותכל רתומ הזכ רדהמב

8 
 :םלאבה םלטפשמה תצובקל ההז רשא

 ג1א:= ץתסמ

 עסת 1=:1 70 5 0
 עס0א 1=:1 170 10 0

 דח [1, ] < 1[2, נ] דחעא
5 =:5416 

 ךע םגטנא ץעמא
 סאה

 ךרעמ ירביא לע תולעופה תודוקפ

 :ךרעמ ירביא לע תולעופה תודוקפב שומלש האבה תינכתב םיגדנ

 (1) | קתססתגא דדעטמ תמו\דתד24 (1אפטצ , סטצפטצ) ;
 (2) (* תודומעבו תורושב םלכרעה םוכס תא םיבשחמ תאזה תינכתב

 (3) .תלרוקמה הצלרטמה םע דחי םתוא םיסיפדמו 4 הצירטמב א)

007 | (4) 
 (5) אגא 5016
 (6) וג וזטכ8=07 ;

 7(6) טגת
 (8) \:גתתגצ [1..אגא 5ח0ת07, 1..אגא . 0 ] 07 זאת ;

 (9) ב:התתגצ [1. אגא - 01 ] סע אד; ,

 (10) 6: תתגצ [1. .ןוא .ווטסס' ] 08 אומה ;

 (11) 7, 1: תאזמסתת
 (12) תססזא

 (13) (* םלמלאתמה םיכרעה תא 2 הצירטמב אלמ *)



 קסת 1=:1 10 אגא 1 20
 טתדצממא ('םיכרע ', אגא 2/0001:2, ' לש הרוש סנכה'); תתסזא 0

 ע08 1=:1 0 אגא איטפסד 20

 תאאפ (
 תמופזא

 , *(  0-ו 2 םירוטקווה תא ספא %) אפ
 ץסת 1=:1 10 אגא תו 20

:]1 
 עסת 1=:1 10 אגא געטפסע 0

 (* םישורדה םלמוכסה תא אצמ %) 6:
 לסת 1=:1 70 אגא 120

 ץסת 1=:1 ד0 אגא אוטפסצ 20

 אא

 ּת[1] : 
 סן: + ]

 אפ ;
 (* הטמל 6 ,ןלמל דצב 2 ,לאמשב ג :וז הרוצב טלפה תא ספדה %)

; (408)007201 
 עספ 1=:1 70 אגא 5907 0

 א
 קסא 1=:1 70 אגא אוטפסד 0

 טתדדמ ([1,]):
 טתדדחתא (15:]1[5)

 אפ ;

 זז;

 א ;

 קסת 1=:1 70 אגא אגטססב 0

 טתדומ (6[נ])
 אפ .

 :אמגודל הצרה לש ךלהמ

 םיכרע 8 לש הרוש סנכה
3 65 23 38 45 23 33 22 

 םיכרע 8 לש הרוש סנכה

3 89 76 76 85 76 45 32 

 םיכרע 8 לש הרוש סנכה

6 46 63 65 54 46 43 32 

 םיכרע 8 לש הרוש סנכה

3 76 31 42 65 43 54 63 

 םלכרע 8 לש הרוש סנכה

8 23 87 55 66 87 58 32 

 םיכרע 8 לש הרוש סנכה

2 54 54 23 90 67 38 64 
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 :טלפה תרוצ

208 3 65 23 34 45/0 23 33/5 22 

02 3 89 76 76 85 76 45 32 

 42-ל | 34 0 43 46 45 65 63 6 6 2117

2107 33 | 76 1 42 65 43 54 63 

8[ 4% 23 87 55 66 87 54 32 

2 2 54 54 23 90 67 38 68 

0 

5 
0-> 291 353 4 295 405 342. 267 247 

 :רבסה

 .תורוש רדס ?פל 4 הצלרטמה ?ולימ (14)-(20)

 0 :תלחתה ךרע םיעבוקש םלרדהמ שי 6. -ו םירוטקווה סופלא (22)-(25)

 תא ספאל ץלמומ תועטל אל לדכ לבא ,םירפסמ לש רוטקוו לש םלרבלאל

 .תשרופמ הרוצב הלאה םירוטקווה

 רחאל .וז רחא וזב תורושה לש םוכסה תא בשחל ידכ הלופכ האלול (27)-(32)

 םוכסל הווש רשא ,לפוסה וכרע תא לבקמ 1[8] רביאה הנוטארה הרוסה תקלרס

 דע ..2[0] ,1[6] םלרבלאהמ דחא לכל סנכנ דבלב דחא רפסמ .הרושב םירבלאה

 הרוש התואל 1[8] םילבקמ ,תפסונ הרוש םלארוקש םעפ לכב  .המאתהב 8[0]

 1[0] םימוכסה ,הנורחאה הרושה תאלרק ףוסב קר .1[6] לכל ךרע דוע םירבוצו

 .לפוסה םכרע תא םילבקמ

 .טלפה תספדה םשל ,שדח ףדל תספדמב ריינה םודלקל הדוקפ (34)

 שמתשמה ?"ע ם?רהצומש ם?נותנ ?גופס 3

 וא ,תמ4מ ,1אצמ6תת םינותנה יגוסמ דחאכ רהצוה ,ולשכע דע רדגוהש הנתשמ לכ

 תרוצ פל עבקנ גוסהש ןולכמ ,םיעובק םיכרעל םינותנ גוס רהצוה אל .תססםגא

 .רפסמה לש הבלתכה

 הלה* אוהשלכ הנתשמש רלהצהלו םינותנ לש םלרחא םיגוס רידגהל לוכי  שמתטמה

 .שמתשמה :"ע םינותנ גוס לש הרדגהל םיכרד יתש גיצנ .גוס ותואל ךילש

 םוחת-תת לש הרדגה 1

 םוחת-תת לש הרדגה ?"ע םינותנ לש שדח גוס לע ריהצהל לוכ* שמתשמה

 .רבכ רדגוהש םינותנ גוס לש תיקלח הצובק אוה םוהת-תת .(5טפעהתַאַ )

 דע 1 םירפסמה ןמ בכרומ 0028 גוסהש ,לשמל תעבוק 1צפפמ 5 הרדגהה

 ןטק תויהל בילח ןושאר רכזומה ךרעה .1א1868%8 םלנותנה גוס ךותמ ורחבנש 5

 בל*ה םותת-תת ךותב םלרבלאה רפסמ .תוכומס תודוקנ ?תשב ונממ דרפומו ינשה ןמ

 שיש עודי לרהש ,םילשממ םירפסמ רובע םוחת-תת תונבל רוסא ןכלו לפוס תויהל

 .םיכרע *נש לכ ןיב םילשממ םלרפסמ לש יפוס ןיא רפסמ
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 הנתשמה תינכתה ךשמבש אלה הנווכה ,טגת 4:0028 תינכתב רתול רחואמ םיבתוכ םא
 לבקנ ,רחא ךרע ול תתל הסננ םא .רכזומה םוחתל םילבגומ רשא םיכרע לבקי א
 .האיגש תעדוה

 :אלה 1?צקמ תרהצה לש תיללכה הרוצה

 . רתויב - רתויב גוסה ןטקה << ) הובגה 6953- יפו | ו"

 :וזכ תורהצה תרדס תגצומ םלמעפל

 07 ו אדחת=1 00 :
 ךצקמ 1=0005 . .ןאדוח 1

 א 1:

 לע וז תוססבתמ תורהצהה יכ ,0ג8 ינפלו 1 רחאל םשרהל הכירצ 128 תרהצה
 קר ודיקפת רשאכ ,048 תרהצהב םעפ בושו 1צקעמ תרהצהב עיפומ 06028 גוסה םש .וז
 ; .ןהיניב רשקל

 :וז הרוצב 728 תרהצהב 0028 לש הרדגהה תא סלנכהלו רצקל ותלנ

 07 וא ךץחת100=1 :

 גת 4:1...

 ךרעמה תא ונרדגה רשאכ כ תלנכתב םוהת-תת לש הרדגהב ונשמתטה
 : :צ%

 גת 507 , צסא: התתגצ[5..1] סע

 :בותכלו םיינשל תאזה הרהצהה תא קלחל רשפא

 ךצקמ | תאסת=..1
 גת 1407, צסא: התתגצ[תגא6מ] ספק

 הילנגמ 2

 הבש ,(תמטתסעה61ס0ת) הללנמ ל"ע םינותנ לש שדח גוס לע רלהצהל לוכל שמתשמ
 ךרדב םירדגומה םינותנ יגוס .שדחה גוסה לש םיבלכרמה לכ תא םלנילצמו םיטרפמ
 הסננ םא .עגת58-ו 1תטמ :םיכרע לנש קר ליכמש ,2001%א גוסה תא םלריכזמ וז
 המוד הרוצב .האיגש תעדוה לבקנ ,הלא םילנשמ הנוש ךרע לנאללוב הנתשמל תתל
 :בותכל לכונ

 דצקמ צסאפגפנגטטבג= (21580א, אב, 57, עדטדעצ
 57 ם1\תת4ד) ;

 ארקנש שדח | גוסל  םיכייש םילמושרה םיכרעה תעבשש םלעבוק וז  הרהצהב
 טגת צסאנ סט :תבקועה הרהצהה .+ס 51
 .האלגש תעדוה םילבקמ רחא ךרע ול תתל םיסנמ םא .צסא2451.400ג גוסב םילולכה םלכרעה ןמ דחא תא קר הבצה *"ע לבקל לכול +0% הנתשמה תינכתה ךשמהבש ,תעבוק

 :בותכלו הנתשמהו גוסה לש תורהצהה תא בלשל רשפא
 טגת צסא: (ת15עסא, אד, 51581, תדעו, סוזדפמד , 511501 , 51ז\תה1)
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 :ךצקמ תרהצהב הזה שומלשה תא םלשרתב ראתנ

 אמגודה ןמ  .תינכתה ךשמב ?דדהה םסחל תא עבוק םיכרעה תא םימשור וב רדסה

 תזפאסא < חמאת < < סתמי :םלאבה םלסחתלה םיעבונ תמדוקה

 בותכל רתומ םט ,תינכתב םוקמ לכב עלפוהל םילוכל 57148847 דע תזפסא םילכרעה

 :לנאללוב וא םלש ךרע

 ,הבצה תדוקפב =

 ,תעקתג] וא אזזמא תודוקפה ןמ תחא ךותב אצמנש ,ינאילוב לוטיבב =

 ,םלנילצמה םוחת תא םלטרפמ רשאכ ,ךרעמ תרהצהב

 .0458 וא 708 הדוקפב =

 .טלפ/טלק תודוקפב הז םלנותנ גוסב שמתשהל רשפא לא

 ל"ע גוס ותואמ הנתשמל םלסחולמ תולהל םילוכל 7198 חרהצהב םלרדגומה םיכרעה

 רוסא ,לשמל .אתח4כ תדוקפ תרזעב ץוחה ןמ האלרק >:"ע אל לבא ,הבצה תדוקפ

 ךרע טלקכ אורקל רוסאש ומכ ,5פ88אַז ומכ ךרע טלקכ קפסלו תתגפ(צ0א) בותכל

 בשחמהש תופצלו אאדעמ/א(צסא) בותכל רטפא לא ,ןכ ומכ .ינאללוב הנתשמ רובע

 ,תאז םע .צ0% הנתשמה לש יחכונה ךרעה הז םא וליפא ,"פחמאָז" ךרעה תא גיצי

 .חת1ד8[א ףתדוקפ תרזעב ?נאילוב הנתשמ לש ךרעה תא בותכל רשפאט רוכזל טל

 םלנתשמ לע םג טלפ/טלק תודוקפ עצבל ותינ ןהב ,לקספ תפש לש תובחרה תומילק

 .הללנמ :"ע םלראותמה םינתשמ לע םגו םיינאללוב

 :לשמל ,תמדוק דיעפמ תרהצה לע תכמתסמש 128 תרהצה בותכל רשפא

 ךיצקמ סו 511)ו4 = (ת1580א, פאד , 58:ד5אד, תדטדעצ ,

; (513847 511881 , 01581 

 צסוזז = תדפחסא. . ה ד5ד , (* אלמ הדובע םול %)

 לש תועמשמה תא ןלבהל רשפא היינמ ל"ע ראותמ רשא םינותנ גוסב םישמתשמ רשאכ

 תומש םהל םלנתונש לאנתב ,ףסונ רבסה אלל םג תלנכתב םיעלפומה םינתשמה

 .הללנמ ל"ע םיראותמה םלנתשמב ונשמתשה האבה תינכתב .םלמלאתמ

 (1) תתססתוא ךדפטמ תמאהדתד2ג (דאפטד , סטצפטד)

 (2) (* םלנוש תוריפ לש תומכה תא םלבשחמ וז תלנכתב

 (3) | תורלפה ?*גוס לכ לש תויומכה תאו ץראב ורכמנשט

 (4) \ .תולודגה םירעה ןמ תחא לכב ורכמנש *)

 (5) צקמ | \

 (6) 500( 20218, דא א\טזא) ;

 07) חנכס1=( נמתט5 1 א, דחמ טד, התחת 54 ,
 (8) ז\דדג , \5זסספ) ; /

 (9) טופ
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 (10) ג: גתתהצ  זתתוס , גאטפסצ] סע דא;
 (11) 2: התתגצ[5עתס7] 0ע אתת ;
 (12) 0: התתהצ [ תוטססצ] סע אדמת

)13( 1: 0; 
 (14) 1: ו

)15( 1 
 (16) 6* םלמלאתמה םיכרעב 4 הצלרטמ אלמ *)

 (17) עספ 1:= ץגעטסמ1א 70 גאגטתו 0
 (18) תססזא (* 5.3.3 ףלעסב האר 082 היצקנופל רבסה *)
 619) טתדדמתא ('םיכרע ', 458000(0820)+1:2, '"לש הרוש סצכה')

 620) קספ 1:= תפן. םא 20 254002 ע0
 (21) תמגס ((

 (22) תט\סזא
 (23) אפ ;

 (24) (* 0-ו 2 םירוטקווה תא ספא *)
 (25) דסת 1:= ץגקעטסאדא 70 גאגטצא 0

 (26) ת[1]:=
 (27) עספ נ:= נסתטפ41 4 70 451002 0

)28( 0]1[:= 
 (29) (* םלשורדה םימוכסה תא אצמ *)

 (30) עספ 1:= ץגעטסמדא 70 האגטצא ע0
 (31) עסת נ:= נתתטפהז, מא 10 45002 עס

 (32) אסא
)33( 9]1[1:= 
)34( 6]1[:= 60][+4]1,[ 

 (35) /' אפ ;
 (36) (* הטמל 6 ,ןלמל דצב 5 ,עצמאב  :וז הרוצב טלפה תא גצה *)

 (37) 2408 (00ט7פ01) ;
 (38) עסת 1:= דגעטסמ1א 10 גאגטתא 00

 (39) תא
 (40) עספ 1:= תתטפה1,םא 10 25002 עס

 (41) טתדמ (1,1[4]);
 (42) טתזדמתא (15:]1[2)

 (43) אפ ;
 (44) טד ;
 (45) תזזתזא

 (46) עסת 7:= נתתטפהתמא 70 45002 0
 (47) חתנצמ (1[60])

 (48) עאע.

 :רבסה

 .תודומעהו תורושה ןמ תחא לכ םע םירושקה םיכרעה תומש תא םיבתוכ (6)-(8)

 .םלנתשמה תרהצהב םדוק ורדגוהש םיגוסב שומיש (10)-(18)

 לע םלרבוע רשאכ (46) ,(40) ,(38) ,(31) ,(30) ,(27) ,(25) ,(20) ,(17)
 ומש יפל חווטה לש ?למלנלמה ךרעה תא םינייצמ ,םינתשמה לש םיכרעה החווט
 וא אגט:א) ומש לפל ילמיסקמה ךרעה תאו (עתטפה1ת4 וא 13ע00818)
 .לודגה ךרעה דע ןטקה ךרעה ןמ תעצבתמ הדוקפה .( 502
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 .תונכתה תטלשב לונלטה ףא לע :ונלש אלל ראשנ תלנכתה לש טלפה

 םלנתשמ לע ליעפהל ןתינש תולצקנופ 3
3 | 3235

 ה ו-

 ?"ע רדגומה גוסמ םלנתשמ לע ליעפהל ןתינש תולצקנופ רפסמ גיצנ ךשמהב

 .שמתשטמה

 סתפכ(ם) הלצקנופה .א

 בותכל לדכב ,שמתשמה *"ע םינותנ תרהצהל וגצוהש תושדחה םלכרדב שמתשהל רשפא

 :1845א0ת8110 תינכתה לש השדח הסריג

 (1) תתססתאא 2 (דאפטז , סטצפטד) ; (* א\5א0תד10 לש 2 הסריג %)

 (2) (* 'ה-'א םימלב ודבע םילעופהש תועשה רפסמ תא תבשחמ תינכתה %)

 (3) | דצפא

 5ד5₪ז , תדטדמצ , 01זוו1581)
 = צסאה1 = (תד5אסא, 58אד ,

 5)  טאפ

 66) 5107, צסא: תתהצ [צסא\ 1 םא] סע תת

 (7) 6 7: צו

 (8) 1: דאעמ6₪ת

 (9) | תפסזא

 (10) עסת 1:= תד5אסא דס סוד 0

 (11) צסא[ ] :=0

 (12) עסת 1:= 110 50 0

 (13) עסת 1:= תדפאסא 10 641581 0

 (14) תעסזא

 (15) מ 6 51101[ 1]) |

 (16) צסא[1] := צסא[]1+5₪401[נ]

 (17) אפ ;

 (18) 208 1:= תדפמסא 170 641511 00

 (19) אתדקמתא (1(08)+1, וד7ה-- ', ץסא[נ])
 (20) אא.

 :רבסה

 שמתשמ ונלא אוה .ודי לע עבקנ רטא גוסכ ?0%4081 רידגמ  שמתשמה (3)-(4)

 .םילטרדנטסה םינותנה :גוסמ דחאב

 רשא ,םיכרעה םותת ךותב תונתשהל לוכ* ,צסא\תם] וגוסשט ,1 הנתשמה (10)

 :7+28 תרהצהב םיטרופמ

 ,לודג ךרעל ןטק ךרע ןיב לונלש רתומ 0 הדוקפב *

 .ונממ ןטק ךרעל לודג ךרע ןיב לונלט רתומ 208. ..2כ0א70 הדוקפב =

 ,לשמל .שמתשמה >"ע םלרדגומס םיכרע חת1780/א הדוקפב גלצהל רשפא יא (19)

 ,1(080) היצקנופה תועצמאב הז ץוללא םיפקוע ./91187/א(1) בותכל רוסא

 תהבש המישרב 1 לש ?סחלה םוקמה תא תנתונ רשא ,רדוסמ - 0ת01ת81 ןושלמ

 ןכו 1 םלסחיימ ינשה טירפל ,0 ךרע םיסחל?מ המלטרב ןושארה טלרפל .רדגוה

 רפסמ ןת* 0ת201)+1 ,ןכל .א1 ךרע ול םיסחילמש ,א רפסמ טירפל דע האלה

 ןתלנ 1 םולב ודבע םילעופהש תועשה רפסמ .עובשב םויה רפסמ אוהש 7 דע 1-מ

 .צסא[1] לש ךרעה ל"ע
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 5006(ם) הלצקנופה .ב

 אלה שמתשמה *"ע םירדגומה םינותנ לגוס לע ליעפהל רטפאש תפסונ היצקנופ

 אצמנש רבלאה תא האצותכ תנתונ אלה ."?רחא אבה" - 50006550ע ןוסלמ ,0(5000נ)

 אל 08441581(8000) :וטיבה .21580(5000א)=588אז לשמל ,1 רבלאה ?רחא המלטרב

 .המלשרב ןורתאה רביאה אוה %158/084ז רביאהש ןויכמ ,רדגומ

 :תואבה תודוקפה :"ע (19)-(18) תורושה תא ףללחהל לכונ תמדוקה אמגודב

 (1) | := תנפעסא
 (2) | חצנתמ 1<= תנטצעצ 20

 63) תא
 (4) טחתדעמפא (סתס(1)+1, 'טוורה ', צסא[1])

()58000 =:1 (65 
 (6) אפ

 (7) | חאנעמא (0ת(1)+10 '0'77777 צסא[0]);

 :(2) הרושב בותכל רשפא לא ןכלו רדגומ אל 014%1881(8000) :וטלבה

 הרושב הלועפה עוציבב האלגשל םורגל רשפא ,ךכ םיבתוכ םא .אעדתמ 1<=האזך

 תא םיעצבמ ןכל .רדגומ ונלאש 0₪4%158(5000א1) ךרע 1-ב 'בלצת אלה לכ ,(5)

 1(5000) ,האלולה לש ןורחאה עוציבה ףוסב .1:=ת1/1שצ םילבקמש דע קר האלולה

 .ורובע חתז1עתא-ה תא עצבנ (7) הרושבו 084/41581-ל הווש היהל (5) הרוטב

 :ונבתכ (7)-(1) תורושה םוקמב ,תמדוקה תלינכתב
 עסת 71:= ת1580א 20 1581 0

 ותדדמתא (0תס(נ) + 1, 'טווהה ', צסא[1]) ;
 דומלל רשפאש ומכ ,084%1581 אוה וז 208 תדוקפב לבקמ 1-ש רתויב הובגה ךרעה

 תולובגל רבעמ הגלרח הלהת אל ,ןכל .4.4 ףלעסב ןתינש הדוקפה לש רואיתה ומ

 .1 הנתשמה רובע ורדגוהש סא ז

 קתמפ(ם) הלצקנופה .ג

 ."םדוקש הצ" - קתתס666580ע ןושלמ ,עתתפ(1) אלה 1(50000)-ל הכופה היצקנופ

 ןולכמ רדגומ וניא 2תעכ(ת15ַאסא) יוטלבה | .עתעפ(0\אז5חז)=תזטדמצ ,לשמל
 תורוט ףילחהל לכונ .רחא ךרע וינפל ןיאו המלשרב ןושארה אוה 21580א ךרעהש

 רדסב לבא ,תואצות ןתוא תא ןתיש ,אבה עטקב 445%א0א0112 תלנכתב (19)-(18)
 / :ךופה

01 =:1 (1) 

 (2) חחזתמ 1<= א1 0

 (3) תעסזא
 (4) טתדומזא (0תכ(1)+1, 'יוייה ', צץסא[1]) ;

 (5) 1:= עתעפ(2)
 (6) אפ ;

 (7) | אתנצמתא (082()+1) ' ', צסא[])

 תא ףילחהל רשפא ,5000(ם) הלצקנופה לש תינכתב ומכ ,הז תינכת עטקב םג

 :תורחא תודוקפב (7)-(1) תורוטה
 קץסת =: 1581 עכסאאזס תפס 20

 טתזחתא (סתכ(1) + 1, ' ', ץסא[1]);
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 04288 הדוקפה .ד

 ללנמ ל"ע םיראותמה םינתשמ לש םיכרע בותכל םלרשפאמ םנלא רשא םלרדהמ םנסל

 ה תא ףללחהל ןתלנ ,הלא םיכרע צה ךרוצ שי םא

 :תואבה

 ם?ל?גר ,8

 תולאש 1

 (1) תססנא
 (2) 0455 1 סע

 5 ו דפ( 'תד50א' ) ;

 (5) 0 טזתדדא ( '0ודפזד ' )
 (6) אפ ;

 (7) אתזדמזא (צסא [10:2:]1)
 (8) תא;

 :םלאבה םלרקמה רובע 198 תורהצה ןכה (1)

 .עובשה למל * 
 .תשקה ?עבצ *
 ,לממע ,ןג :הלכשהה תומר *

 .(הבקנו ,רכז) םינימ *

 .הנשה לשדוח 12 =

 .הטיסרבינוא ,לאסדנה ,ןוכית

 :םיאבה םירקמה רובע םוחת-תת גוסמ 128 תורהצה ןכה (2)

 .טללהנרפב החלתרה תדוקנ דע האפקהה תדוקנמ =

 .תאזה האמב םינש *

 .(עובשה למל לש םוחת-תת) הדובע למי =

 הלש טלפה הלהל המ .טלפ הקלפמו טלק תלבקמ רשא תינכת הבותכ ךשמהב (3)

 ?ןותנה טלקה יפ
 תססתו4 א\פטת101 (1אעטצ, סטנפטצ) ;

 ךצקמ

102207 = 
 5 אא =<

 כססא = תתגצ[540תא\א1א] 0ע 0207;
 גת

50148: 00; 

 א: 0207;

 גכגא, וידע , אגא: דאנמסעת ;
 תפס1א

 .א:= 1

448:= 

 וחזזזמ אסע ₪05 0

 מסזא

 תחגפ (508%)א) ;

 .ה

 תודוקפב תלנכתבש (19) הרוש

 לע
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 ג41:=
 דפ א [ הכגא] := א

 עאפ ;
 דספ אנפנדהדמע:= 1 10 געפאצא 0

 תאסזא
 דק אדע 15 ד7] < אא ךיזזמא

 א
 ווגא:= ודא ו ]

 18 ( ו ד ] 1 'ד':5, ד ךתע)

 אפ

 אפ

 185 200 216 3 :םה טלקה לנותנ 1ואפ .

98 129 141 9 

85 9% 3 8 

95 100 120 3 

 .תולאשה לע הנעו ןויעב התוא ארק .האבה תלנכתה ךינפל (8)

 קתססתנ| 8908 (דאפטד, סטץקטד) ;
 ץחדקת = (אח1₪ט , 01, 0: ךיצקמ

 טגת
 וודא .סוגצסיז ,אדפ5 קהת אז גטנא ,וודפ73ה סט 5 דאס; סזצה] תגצדד: צל

 +ספ 0407: 3
 תפסנא

 עוד 0
 ד 10
 אדפקגת 11: =

 אדג 0
 ווא אסע 0

 תפסזא
 תחגפ (אספ סצ01) ג

 אדפקהת סחתצ01:= דפ 00+
 ךע א02-084צ07 = 1 דחשא
 סזגצ הד תגצדש:= ג
 דק א02-01גצ07 = 2 שא

 סזצ ה תגצדד:=
 דע אספ 084צ07:= 3 דוזעא

 סחגצגד 4ץ77:=
 59 סחגצהד תגצדד סש

 0: עדפת\ת א1טזא:= ודק א7\1ד+נ ;
 מ: ןוד5248 011118:= ו +1

 כ: עוד5ת3ת כ01:= ד %ְ 1

 אפ

 ?תאזה תלנכתה תא םילסמ תללה ךיא .א אפ;
 ףלסוהל שי .םליתנשמ הלעמל וליג םא ןקזל בשחנ גדו ,5-מ הלעמל וליג םא ןקזל בשחנ לותח ,םלנש 7-מ הלעמל וליג םא ןקזל בשחנ בלכ .ב
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 תלבה תולה רפסמ תא םג קיפתש לדכב תושורדה תודוקפה תא תינכתל
 ."תונקז" תורדגומה תלבה תולח רפסמ תאו "תורלעצ" תורדגומה

 תוינכת 2

 13 :אלה םלרוטקוו לנש לש תימלנפה הלפכמה (1)
₪ 

 .1[8*]1[4] + 2[4]*פ[2] +...+ [א]*ת[א] א"ז

 ::תא טלקכ תלבקמש תינכת בותכ
 ,םירוטקווה לנש לש םירבלאה רפסמ תא גצללמ רשא ,א רפסמה *

 ,ןושארה רוטקווה לש םירבלאה א *

 .לנשה רוטקווה לש םירבלאה א *
 .א<100 ןותנ םא ,םירוטקווה לנש לש תלמלנפה הלפכמה תא ספדהו בשח

 לכ לש םוכסב רביא לכ הפילחמו רוטקווב םלכרעה תא תארוקש תינכת בותכ (2)

 .ול םלמדוק רשא םירביאה

 םהמ המכ רשאכ ,םימלש םיכרע א לש רדוסמ אל רוטקוו תארוקש תלנכת בותכ (3)

 :היהל טלפה .תחא םעפמ רתול םיעיפומ
 .תחא םעפ קוידב עלפומ ךרע לכ רשאכ ,רדס ותואב רוטקוו ותוא *

 | .שדחה רוטקווב םלרביאה רפסמל הוושש 4 רפסמ *

 7 15 8 17 8 15 9 4 :אוה לרוקמה רוטקווה םא ,לשמל

 7 15 8 17 9 4 :היהי טלפה רוטקוו

 .6 הלהי % ךרעהו

 םירפסמה םוכס ובש ,(/8816 80ט8:6) םסק עוביר הנבמב הצירטמ הנותנ (4)

 .ןוסכלא לכבו הדומע לכב ,הרוש לכב הווש
8 

3 
 \צס שו 4

6 
- 
2 

 תקדובו ולש םיכרעה תאו עובירה לש םלדמלמה תא טלקכ תלבקמש תלנכת בותכ

 .10א10-מ ןטק עובלרהש חינהל רשפא .םסק עוביר אוה םא

 עיפומ אל והשלכ רפסמש ךכ ,םירפסמ לילכמש א*א לט ךרעמ אוה לניטל עוביר (5)

 :ולא תושירדב דמוע הז עוביר .הדומעב וא הרוטב תחא םעפמ רתוי

4 3 

 + 4500 כ 4900 כ

1 4 
2 1 
3 2 

 .לניטל עובלר אוה (א<10) א*א לדוגב ךרעמ םא תקדובש תינכת בותכ

 הנשה רובע חול הסיפדמש תינכת בותכ .יעיבר םויב לח 1986 ראונלב  דחאה (6)

 :ךכ תואריהל ךירצ םיוסמ שדוחל טלפה .(א לכ רובע) 1986+א
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)7( 

 ו אטהפצ 16

 פא אסא ןטא וס זמ תת 7

4 3 2 1 

11 10 9 8 7 6 5 

8 17 16 15 18 33 12 

25 28 23 2 21 10 19 

31 20 29 28 277 26 

 :83-ו 4 תוצלרטמ יתש רידגנ

 ו < 3 8 .....8

 3 2 א ₪ ךפ
 למנ......למא 1 הח2*ייייית

 81ן"ְנְג םא א"ז ,תלרטמיס אלה 3 הצלרטמ םא קודבל ידכב תינכת בותכ

 .1 5 ] 5% ₪ רובעו 1 5 1 < ם רובע

 .ת=ת בצמל א"ז ,תיעובלר הצלרטמל קר המיאתמ וז הרדגה :הרעה

 רדגומ 1 הרובעש ,2-ו 4 לש 0 הלפכמה תא אוצמל ידכב תלנכת בותכ

 :ךכ

 תינכת בותכ .תוחפשמל םיפסכה תקולח תא ןכמל הסנמ םידסח תוללמגל דסומ (8)

 :םה טלקה לנותנ .האבה הלבטה יפ לע תלבקמ החפשמש םוכסה תא עבקתש

116 

 ,רכשה תעלבקל הלבט
 ,החפשמה לש הסנכהה תמר

 .החפשמב םלדללה רפסמ

 םידליה רפסמ

 200 2,000 10 0 - 000 דע

 4,000 דועו 100

 ףסונ דלי לכל

 דועו 0 10 2,0ס 0 4,000 10,000 -

 'נ 0 1,009

 דועו 0 1,020 0 4,800 | 2,800 | 1,000 | 20,000 -
2,9 0 

 דועו 0 4,000 2,020 10 1000 30,000 -

 'נ 0 22,009

 דועו 0 2.00 2,000 10 800 | 40,000 -
 'נ 0 9

 דועו 0 2,100 |00 50,000 -

 'ג דלל0 99

 -מ הלעמל
00 



 ו

 טדו
 ח לכב תעצוממה םשגה תומכ לע םינותנ טלקכ תלבקמש תינכת בותפכ (9)

 :טלפכ הקיפמו
 ,שדוח לכל הווש לקשמ ילפ לע ,הנשב תעצוממ םשג תומכ *

 ,רתויב םושגה שדוחה *
 .רתולב םושגה לנשה שדוחה *
 ,רתולב הנטקה םשגה תומכ הדרי ובש שדוחה *

 לכב תעצוממה םשגה תומכו שדוח לכב ודריש םשגה תולומכ ןילב םישרפהה

 .םלשדוחתה תרדגהל 1צ28 תרהצהב שמתשה .םישדוחה

 הלוח אוהש םימלה רפסמ ןיבל ,םדא לש וליג ןיב סחל שלש החנה תמייק (10)
 :האבה הלבטב דעותמש יפכ ,םלדבוע תצובק לש םושלר ךרענ םיוסמ לעפמב .הנשב

 2 6 22 8 24 21 25 27 34 22 :(א) ליג

 6 4 0 3 4 0 2 1 0 2 :(צ) הלחמ ימל

 םאתלמה םדקמ בושיח *"ע הלאה םינתשמה ןיב רשק של םא קודבל ידכ תינכת בותכ
 :ךכ רדגומש

 0 א א א
 א עת ָא(1) * ץ(1) - + 2 א(1) ] + 5 ץ(ג))

1=1 =1 11 

 א א א א
 ( א [8 א(2)1 - 6 ָא(2))3 ]) + א [8 א(2)1 - (5 צ(2))3 ך)

11 11 1=1 11 

 לש 1 תיפצת לש ךרעה אוה א(צ) ,(10 - וז אמגודב) תויפצתה רפסמל הווש א
 .צ הנתשמ לש 1 תיפצת לש ךרעה אוה צ(1)-ו א הנתשמ

 לשדוחו םלטלרפ לפל הנשה ךשמב תורלכמה לש םוכיס תושעל הצור קווטמ (11)
 .הריכמ
 הקיפמו הריכמה שדוחו הרכמנש תומכ ,טלרפ רפסמ טלקכ תלבקמש תלנכת בותכ
 : ..אמגודב ןתינש יפכ ,הוד
 כפל ןולמ ןיא טלרפ תצובק לכ ךותב לבא ,טלרפ רפסמ לפל םינללוממ םינותנה
 .תונכתה תעב ןובשחב וז הדבוע תחקל שיו הרלכמה לטדוח
 : :ןלהל גצומ אמגודל טלק

 טדוח תומכ טירפ רפסמ '
100 1000 ₪ 
100 70,000 2 
100 10 4 
100 > 22,000 3 
7 2,000 3 
7 0 4 
7 00 3 
7 2,000 10 
27 | 48,000 5 
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 :(תחא הרוטב טלרפ לכל םינותנה תא גלצהל רשפא) ךכ האריל טלפה
 רפסמ
 ללוי | לנול לאמ | לירפא ספרמ | ראורבפ ראובני טירפ
100 0 0 32,000 | 15,000 | 0 0 0 27 0 0 0 56,000 248,000 0 0 

 רבמצד | רבמבונ רבוטקוא רבמטפס טסוגוא
0 0 0 0 0 

0 0 2,000 0 0 

 :אבה עדלמה תא הלבטב גלצתש תינכת בותכ .תוניחב 5-ב םיטנדוטס 8 לש םילנולצה םה טלקה לנותנ הז ליגרתב (12)
 ,ןחבמ לכב טנדוטס לכ לש ןויצ *
 ,םינחבמה לכב טנדוטס לכ לש עצוממ ןולצ *

 ,תוניחבה 5-מ תחא לכ רובע םיטנדוטסה לש עצוממ ןויצ * 
 .תונלחבה לכב םיטנדוטסה לכ לש עצוממ ןויצ *

 .תוניחבל - תודומעה תאו םיטנדוטסל תורושה תא עבק הלבטה ןונכתב

[8 



 6 קרפ

 םיירפסמ אל סםסינותנ

 ות גוסמ םינתשמ 1

 םלנותנ לש םלגוס השלשמ דחאל וכללתשה התע דע םהב וונקסע רשא םלנתשמה
 תנכתמה ?"ע ורהצוהש םיפסונ םינותנ יגוסל וא ,לקספב םלרדגומ רשא םייטרדנטס
 ./גת תרהצהב וא 1צ28 תרהצהב

 לעיבר יטרדנטס גוס .80008\א-ו תתגת ,1א7868 םה םייטרדנטסה םיגוסה תטלש
 םהשלכ םיוות גוצליל דעוימ רשא ,(0ת828066ע ןושלמ) 0842 וא ,"ות" - אוה
 .דבלב דחא ות ליכהל לוכל ות גוסמ הנתשמ .םיירפסמ םיכרע אקווד ואלו

 ןתלנ רשא ,רתא רדגומ ןמיס וא קוסלפ ןמלס ,הרפס ,תוא ומכ והשלכ למס אוה ות
 לפכ ,תולביס לש והשלכ ףורלצ ל"ע גצולמ ותה בשחמב .וסיפדהל וא גצב וגלצהל
 תושעל רשפא לא ךא ,וזל וז םלוות לש תורדס תוושהל לשמל רשפא .ךשמהב הארנש
 .הרפס אוה םהמ דחא לכש םיוותמ תובכרומ ןה םא םג ,תוינובשח תולועפ ןהב
 תרוצמ הנוש םיבושיח עוציבל םירפסמ לש גוצילה תרוצש הדבועה איה ךכל הביסה
 .םלוות לש גוצלליה

 (*) םיוות לש דודיק תוטלש 1

 רפסמשו םיתב העבראב וא םילנשב ירניב רפסמכ קזחומ םלש רפסמש רבסוה הפסנב
 םיוות קלזחמ בשחמה .רתול וא םיתב 4-ב ךירעמו הסלטנמ תרוצב קזחומ לשממ
 .9011-ו 86216 :םה םולה םיצופנה םידוקה .תויביס 8 לש דוקב ןורכיזב

 (₪א66ם0666 21תהעע 4 2661ת81 1ת502ע08מ886 0066) 220210 .א

 \ .תויביס 4-מ בכרומ םהמ דחא לכ רשא ,(21815) הרפסו (20ב6) רוזלא :םיקלח לנשל קלוחמ ות לש גוצי?ה .םינוש םיוות 256=28 גצייל ל?דכב תויביס 8-ב םישמתשמ הז דוקב

 תויבלס 4 תויבלס 4
 רוזיא הרפס
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 ןב דוק ות לכל עבקנ ,תחא תילמלצדסקה הרפסכ תויביס 4 לכ גצליל רשפאש ןויכמ
 רובע ?למלצדסקהה דוקה תא המילגדמ האבה הלבטה .תוילמיצדסקה תורפס לתש
 .םלאתמ גוצלל של םלנמיסה ראשל םג .תויתואהו תורפסה

 גוצלל םלוות
 ע9 דע 0 9 דע 0

4 --1 1 -- 09 
 כ9 -- 1 ת--נ
2-5 2 -- 89 

 לכ ,(רוזלאה) רתולב תוילאמשה תויבלס 4 תא קיזחהל ךרוצ ןיא רפסמ גצללל לדכ
 זורא לנורשע הנבמב םילרפסמ םינותנ רומשל רשפאש ,ןאכמ .תורפסה לכל תווש ןה
 הנבמל תוטורד רשא ,תולביס 8-ב אלו תויביס 4-ב ,רמולכ (240866 2861מ8] )
 עצבלו אלמ ינורשע הנבמל הז הנבמ ךופהל שי הגצה וא הספדה םשל .אלמ ?נורשע
 תרצותמ םיבשחמב רקיעב תלבוקמ 880216 תטלש .שאפ460%א היורק רשא הכופה הלועפ
 .דפא

 .(12ת6ע108מ 55820826 0066 +ס0ע 1ת+0ת08%10מ 1מ56ת0ת8ת86) 45011 .ב

 .םיבשחמ לנרצל המכ םע הלועפ ףותלשב ב"הראב םלנקתה ןוכמ תוסחב חתופ הז דוק
 תיביסה .םינוש םיוות 128=27 גצליל לוכל אוה ןכלו תויביס 7 ןב אוה דוקה
 םא עבקנ הרמוחה תושילרדל םאתהב .תונלקת תרוקיבל תדעוימ תיב לכב תינלמטה
 וא (₪עשת 28218צ) לגוז הלהל תיב לכב (0א-"קולד") "1" תויביסה רפסמ
 תא םילשהל אוה תינלמשה תיביסה דיקפת ךכל םאתהב .(064 78215ץ) לגוז-יא
 בצמב תולבלסה רפסמש הלגמ בשחמה םלנותנה תאלרק תעב םא .שרדנכ תויביסה רפסמ
 .םילנותנה תרבעהב האיגש לע עידומ אוה ,השירדה ןמ הנוש "1"

 .לגוצ-לא אוה "1" תויבילסה רפסמו 1101110 ןה ולש תויביסהש ות ןותנ ,אמגודל
 לעב בשחמבו "0"  תלנלמשה תיביסה הליהת ,תולגוז-לא לש תרוקיב לעב בשחמב

 הלהל ותב "1" תורפס רפסמש ידכ ,"1" תינלמשה הרפסה היהת תויגוצ לט תרוקיב
 .לגוצ

 הירחאו 1 וא 0 תלרנלב הרפס :םיקלח השולשב אוה 45011-ִּב ות לכ לש גוצייה
 .תויביס 3 תגצללמ ןהמ תחא לכש ,תוילטקוא תורפס יתש

 0 הרפס הרפס

 1 תילטקוא תילטקוא

 גוצללה .071-ו 060 םיללטקואה םיכרעה ןיב ונלה 245011-ב תורפסה לש גוצייה
 .132 ןיבל 101 ןיב אוה תויתואה לש

 :ות לכמ הטמלו תורפסה יוות תאו ילגנאה תיבפלאה לש םלוותה תא הלבטב ראתנ

 .(ילמיצדסקה גוצייב) 880210-ב ולש דוקה .*'
 .₪50210 דוק לש ילמיצדה ךרעה / *

 .(ללטקוא גוצללב) 45011-ב ולש דוקה '
 .425011 דוק לט ילמיצדה ךרעה
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 םטטנמ טננננ נ
8 5 55 5 50 

 0 195|196|197|198|199| 4 193| 50216 דוק לש ו ]| שמ
212211 

 ללמלצדה ךרעה

 77| 76| 75| 74| 3 72| 71| 0 07 5 245011 דוק לט

 טוט ט טטם ננ נו
 יש 5 מ[ |
 229|230|231|232|233| 8 227 |226 | 216|217| 4 213| ₪806 דוק לש ב במ של ו |

 0 0 ה וש
 ללמלצדה ךרעה

 88| 7 85| 84| 83| 82] 1 79| 78| 458011 דוק לש

 םנטמטנמטמ
 טםפטפפמ

 ללמלצדה ךרעה

 2849 | 288 | 247 |246 |245| 6 241|242|243 0 380216 דוק לש

 0 ה ו
 ללמלצדה ךרעה

 57| 56| 55| 54| 53] 2 51| 50| 49| 8 49011 דוק לש

 007 וו ס
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 (*) תלנכתב םלוות תרדגה 2

 םא ,לשמל .םישרגב ותוא ףיקהל םיבילח 08.8 גוסמ עובק תלנכתב רלדגהל לָדכ

 הבצהה תדוקפב 7 לט ?תלחתה ךרע ול תתל רתומ ,014ת גוסמ אוה 2 הנתשמה

 :תינכת עטק ,אמגודל .4:='ְ'
 צגת

 2: סת,

 2: זאעע08ת ;
 תאסזא

;'7' =:4 
4 =:3 

 דוקב לבקנ 2-ב .ולא הבצה תודוקפ רחאל 5-ו 1 םינתשמה לש ןכותה ןיב לדבה שי

 תא לבקנ 5-ב .25011 תטלשב 067 וא ,880216 תטישב ע7 :7  ותה לש גוצייה תא

 .ללמלצדסקה גוצייב 07 וא 00000111 :7 רפסמה לש לרנלבה גוצלייה

 ,לאנת לבקל ?דכ םיאתמ למס תרזעב הזל הז םילרפסמ םיכרע לנש סחללל רשפא

 הלהל 7<8 יאנתל ,םדוקה תינכתה עטק עוצלב רחאל ,לשמל .ינאילוב לוטלב אוהש

 .ע4058 ךרע

 רוכזל שי ךא ,לנאללוב לוטלבב ףתתשהל םילוכל םילרפסמ אל םינתשמ םג

 רחאל ךתטמ ךרע שי 9'<4' יאנתל ,לשמל .םהלש יגוצללה דוקב האוושהל םישמתשמש

 77 אוה ע80210-ב '7' לש גוצללה .2-ל '7' ונבצה וב ,םדוקה עטקה עוציב

 לנורשעה וכרעש ,ע9 אוה 880210 -ב '9' לש גוצליה .247 אוה לנורשעה וכרעו

 .'9'-מ ןטק '7' ךרעה ןכל .9

 0'46' יאנתה לש ךרעה .2 := '' רמולכ , הנתשמב "1" ותה תא םלביצמש היננ

 ןהו ₪80216-ב ןה ,'0' לש גוצילה ןמ ןטק ונלא '' לש גוצליה יכ ,ע4158 אוה

 .45011-ב

 וז הלאשל הבושתה ? 7'<4' ?:אנתה לש ךרעה והמ .7'=;1' םיבלצמש חיננ התע

 :בשחמב דודלקה תטלשב תינפתומ

 'ָךץ' לש גוצייהו (247 ינורשע ךרע) ע7 אוה '7' לש גוצילה ,₪8₪0216 תטלשב .א

 7'<4' :אנתהו לודג רתול '7' לש ךרעה ,ןכל .(7 לנורשע ךרע) 23 אוה

 : .72688-ל הווש

 128 אוה '7' לש גוצייהו (55) 067 אוה '7' לש גוצליה ,45011 תטלשב .ב

 .ץתשש-ל הווש 1'<4' ןכלו (84)

 .תונוש גוציי תוטלשב הנוש םיוותה לש יסחלה רדסהש וז אמגודמ תכוויהל רטפא

 רדס לכבש ןללצל לוארה ןמ .(00118%1ת8 586006מ08) ןולמה רדס ארקנ הז רדס

 ןיבו ןמצע ןלבל תורפסה ןיב הלוע ןולמ רדס רמולכ ,ינוילגה סחל רמשנ ןולמ

 תונוש תוצובקמ םלוות תאוושהב םה םיירקיעה םייונישה .ומצע ןיבל תויתואה

 םיכרעה 880210 תטלשב .המודכו הרפס םע דחולמ ות וא ,תוא םע הרפס ,לשמל ומכ

 לכרעמ םינטק םירפסמה ?כרע 45011 תטישבו תולתואה יכרעמ םילודג םלרפסמה לש

 .תויתואה

 לרפסמ ךרע ךופהל וא ,בשחמב והשלכ ות לש ?נורשעה ךרעה תא תעדל בושח םימעפל

 :ךכב תועייסמש תולצקנופ יתש תומילק .ותל
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 התוא לש טנמוגראכ םושרטש ותה לש ינורשעה ךרעה תא תנתונ 082 היצקנופה .א

 .7ג/ הנתשמב אצמנש ותה לש לנורשעה ךרעה אוה 0ת712%(2) ,לשמל .הליצקנופ
 .45011-ב לעופה בשחמב 76=)'2'(082 ,אמגודל

 הווש וולש לנורשעה ךרעהש ותה תא תנתונ רשא ,088 אלה תלכפוהה היצקנופה .ב

 לש רטמרפה לש ינורשעה ךרעה .6 ותה אוה 76(088) ,לשמל .088 לש רטמרפל
 .880216 בשחמב 255 לע וא ,25011 בשחמב 127 לע תולעל לוכי אל

 :בותכל ןתינ ןכלו תוכופה תולצקנופ ןה 02ת2-ו 08% תויצקנופה

 0חת(סתפ(דגצ)) = גט .א

 סא( ת( '')=076(088) = '1'' ,אמגודלו

 ספפ(6(אוד5קגח)) = את -

 08כ(76(080) )=0'(082') = 6 ,אמגודלו

 בשחמב גצילל רשפאש םיוותה לכ לש הספדה םיגדהל לדכ 08% הלצקנופב שמתשנ

 ןיב ינורשעה םכרעש םיוותה תא קר סיפדהל רשפא .45011 איה ולש גוצילה תטישש
 תרושקתל אלא גוצייל םידעולמ םניא 32-מ ןטק םכרעש םיוותה לכ ,127 ןלבל 2

 :הספדהל תודוקפה .ףוסמהו בשחמה ןיב
 עסת 1:32 70 127 0

 טתזדמתא (1, '4:'7, 1(005))

 3 + :ךכ הארלל טלפה ןמ עטק

]== ₪ ==] 

 םלוות לש דוביעו הבלתכ ,האלרק 3

 ,לנשה ,תולאש םה לשימחהו לשילשה ,ןושארהש עודל .םיטפשמ השלש םלנותנש הלננ
 שלש וא הדוקנ שי טפשמ לכב הנורחאה הלמה לרחא .תובוטת םה ישישהו ל?עיברה
 ות רצולשו ת6%טצמ וללע בותכש שקמל איה הנווכה ,ףוסמב) 08771886 26%טעמ
 .(טלק תרוש ףוס ןמסמש

 :תולועפ שולש עצבל הכירצ תינכתה

 .טלק לש הרוש לכ סלפדהל .א

 .תובושתל האירק ןמיסו תולאשל הלאש ןמליס ףלסוהל .ב

 (של םא  ,טפשמה ףוסב הדוקנה "לב) הרוש לכב םיוותה רפסמ תא רופסל .ג

 בושיחב וללכ* אלו וספדול אל טפשמה לנפל םיחוור .האצותה תא סיפדהלו
 .טפשמה ךרוא

 (1) תתססתגא א154ץדא (דאעטצ , 0טעפ01) ;

051 (2) 
 (3) אאאטפג = '.';
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 (8) 5תוגא חב = '?';
 (5) 514אגא אתזג = '';

 (6) תח/(\(סת = (* דבלב קלר ות לש ןויצל דעולמ 7 ןמלסה *)
 67) טצאפ

 (8) אסאמ, 1 : אנתסתת,
 (69) געש : סת;

 10(6) תעסזא
 (11) קסא 1=:1 170 6 0 (* תורוש שש של *)
 (12) תססזא (* טפשמ תאירק *)

 (13) אסאמ : =0
 (14) חתדדמְא ('טפשמה תא ארק')

 (15) תתקח\ד
 (16) תחתגס (1גט) (* םירתולמה םיחוורה תא םיקלסמ *)

 (17) סטאדדמ דגט <> תת \סז
 (18) חאדנמ (דגט <> אתאטפגב) גאפ (אסד עסזא) 0

 (19) תא
 (20) עסאמ:= סאת+1 ;

 (21) טתדדמ (1ט) ;
 (22) תאגפ (דגט)

 (23) אפ ; ו
 (28) ךח ץגטע <> אמאטס, (* ןורחאה ותה.תא םיבתוכ *)

 (25) דא
 (26) תחסזא

 (27) וסאמ:= סא5+1 ;

 (28) טתדומ (7גצ)
 (29) אפ ;

 (30) דע 1(0220) דעפא

 (31) חו עזא (51אגא 5זזמז4)

 (32) כ

 (33) טתדדפזא (51אגא אפתד4) ;

 (34) טתדדממא (א0א5, '7":הרושב םילוותה רפסמ'))
 (35) תתאסזא

 (36) אפ
 (37) אפ.

 :רבסה

 עובק לש ךרואה .םיכרע םהב םיבלצמו 0848 גוסמ םיעובק 4 םירידגמ (3)-(6)
 בילח ,המשה תדוקפב 018 גוסמ הנתשמ לש וא ,00א851 תרהצהב 01.45 גוסמ
 םלבתוכ םא .םידדוב םישרג ךותב תלנכתב עיפוהל ךלרצ ות .(1) דחא תולהל
 ומש אוה 4-ש אלה תועמשמה ,םלשרגב ףקומ ונלא 2 רשאכ 11/:=ג הבצה תדוקפב
 4 ותה תא ביצהל לדכ .10-ב וכרע תא ביצהל םינווכתמ רשא ,רחא הנתשמ לש
 .םישרגב ותוא םוחתל שי ומצע

 ומכ ,םשב ותוא רלדגהל ןתלנו רחא ות לככ ות אוה הוור ,בשחמה תנלחבמ
 ,שרג אוה (עובקל וא) הנתשמל תתל םיצורש ךרעה םא .(6) הדוקפב ונישטעש
 תא 7ג/-ב ביצהל ידכ 10:='''' לשמל בותכנ .םישרגה ךותב ותוא םילפוכ
 .שרג לש ךרעה
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 תרושב אבה ותה תא ארוק בשחמה תח1(42ג4/) הדוקפה תלעפומש םעפ לכב (16)
 .םללשממ וא םלמלש םירפסמ תאלרקמ הנוש וז האלרק .רתו* אלו ךסמב טלקה
 םלש רפסמ אצומ אוהש דע הרושב םלחוורה לכ לע גלדמ בשחמה ,רפסמ תאלרקב
 ףוס לש יוהלזה .רפסמ ותואל םלכילש רשא םיוותה לכ תא טלוקו שממ וא
 ונלא רשא והשלכ ות של רפסמה לש הנורחאה הרפסה רחאל לכ ,סושפ אוה רפסמה
 ,הוור ,(טננופסקא גצללמ רשא ,5-מ ץוח) תוא לשמל ,ול ךייש תולהל לוכל
 .דחולמ ןמיס וא

 הקירסב ךלשמהל ךרוצ ןליא ןכל .לקוה ות אוה תוור ,084ת םינותנה גוסב
 ןמ םלנותנ םיארוק רשאכ .וכרע המ בושח אלו ,ןושארה תה תאלרק רחאל
 תינכתב תימלנפה הרדגהבש פ"עא ,םישרג לב ךסמב ותה תא םיבתוכ ץוחה
 ותו עובק ךרעכ ות ןיב לידבהל ל?דכ םלישרדנ םה .םלשרג בותכל םיבללח
 עובק ךרעכ ות םלארוקש איה הדיחלה תורשפאה ,ץוחה ןמ האלרקב לבא .הנתשמכ
 ןיב לדבה ןיא 1א?ש0ת8-ו תתגמ םלנותנה ?גוסב .םיישרגב ךרוצ ןיא ןכלו
 םליקסוע הרקמ לכב לכ ,טלקה תעב תלנוצלח הגצה ןיבל תינכתב תימינפ הגצה
 .עובק ךרעב

 ילבמ םיוות תארוקש האלול םירצוי ,םיליבומ חוור לוות קלסל ידכ (15)-(17)
 .דשמהב לופלטל וב הקיזחמ אלה חוורמ הנוש ותב תלקתנ איהשכ .םהב לפטל

 ,הדוקנב םייתסמ טפשמה םא ?הרוש תאלרק תמייתסמ לתמ עדנ ךיא (18)-(23)
 08עת1886-ב םליתסמ טפשמה םא .תאז קודבל לכונו הדוקנ היהי דץ לש וכרע
 ישאר ,₪ע0תא(1אעט) ,תדחולמ תלנאילוב היצקנופב רזעהל לכונ ,23600עמ
 לרתא רשאמ ץוח ,עג88 דלמת הכרע .הרוש ףוס :עמ6 0+ 11868 רובע תובית
 .ךתשא-ל ךפוה הכרע רשאכ ,08ע1886 ת6םטעתם לנפלש ותה תאלרק

 ותוא בותכל אל גוהנ ןכלו 1אקטע אלה ע01א לש טנמוגראה רובע לדחמה תרלירב
 ןורחאה ותה תא הארקש רחאל ,תמגע(74ש) תעצבמ תלנכותה רשאכ .שרופמב
 טלקה תרושל התוור ות ףרוצ וליאכ "חוור" לש ךרע לבקמ 71/ ,הרושב
 הדוקפה עצבתת רשאכ האבה םעפב .22158 תולהל רוזחת 20/א היצקנופהו
 .האבה הרושב ןושארה ותה תא טלקכ לבקנ תפאפת(ץגטצ)

 הקולחה ל"ע אלו 08221888 ת60טעם ותה י"ע ףוסמב רדגומ "הרוש ףוס" ןמיס
 תורוש המכ לנפ לע ערתשהל הלוכל תחא תלגול הרוש ,ןכל .תורושל תיסיפה
 .08ע:1886 ת6סטעמ הב ללכנ אל םא ,תולסיפ

 .ותוא הבתכ אל לבא ,הרושב ןורחאה ותה תא הארק תלנכתה וז הדוקפל דע (24)
 וא הלאש ומיסב ותוא םלפילחמ ?רהש ,ובתוכל ךרוצ ןיא הדוקנ אוה תה םא
 םליתסה טפשמה לכ הקספוה האלולהו רחא ות אוה םא לבא .האירק ןמלסב
 .הנומל 1 ףיסוהל םגו ותוא בותכל ךירצ ,08ת21886 260טעת-ב

 הריזחמו םלש רפסמ טנמוגראכ תלבקמש תינאילוב היצקנופב םישמתשמ (29)-(32)
 הרלזחמ אלה תרחא ,(022) ?גוז-?לא אוה רפסמה םא 1208 ?נאילובה ךרעה תא
 תאז םישוע ןכלו םי?גוז-לאה םלטפשמב קר הלאש ןמיס ףיסוהל םלצור .8
 הווש 1(022) רשאכ .יגוז-יא טפשמב רמולכ ,1ע08-ל הווש 1(022) רשאכ
 .האלרק ןמיס םיפיסומ ןכלו יגוז טפשמב םיאצמנ 58,]14-ל

 רטאכ ,הרושה עצמאב םג האלרקה תא קלספהל של ,הדוקנב םילתסמ טפשמ םא (35)
 לש הלעפהמ האצותכ הקספוה האלולה םא םג  .ארקנ םרט הרוש ףוס וןמלס

 שדחמ האלרקה תא ללחתהל לדכ .ארקנ םרט הרושה ףוס ןמלס ,₪01א היצקנופה
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 הרושה תליחתל ןמסה תא תמדקמ רשא 2מ421א הדוקפב םלשמתשמ ,האבה הרושב
 םיליבומה םיחוורה לע תגלדמ אללממ תינכותה לכ ,הצוחנ אל וז הדוקפ .האבה
 לע גלדנ ,תמדוקה הרושה עצמא לא ןווכמ היה ןמסה םא וללפא ,ןכל .טפשמב
 הדוקפ .האבה הרושב תונושארה תויתואל עיגנו הרוש התוא ףוסב םיתוורה לכ
 ."בוטה רדסה ןעמל" קר המשרנ וז

 םורדנללפה תללעב - םיוותב לופלטט 08

 לנשמ ותוא אורקל רשפא רשא ,טפשמל לונלכ אוה (7811ת62008) םורדנילפ
 םלמלעתמו ולש תויתואל קר םלסתחייתמש יאנתב ,ןכותה ותוא תא לבקלו םינוויכה
 .םורדנילפ אוה "אגכגא, 1'%א 224%" :טפשמה ,לשמל .קוסלפ יוותמו םיחוורמ

 אוה הדוקנב םייתסמשו םלוות 100 דע וכרואש טפשמ םא תעבוק האבה תינכותה
 .םורדנילפ

 (1) תתססתגא תג 1אפתסא₪ (דאפטע , סטעפש1) ;
 (2) צאת

 (3) 07: גתתגצ[100..1] סת
:0006 ,1 (4) 
0% ,1 (5) 

 (6) ךגט: סת;
 (7) תתסזא

 (8) טתדדמ]א ('.ופוסב הדוקנ בותכ .הקלדבל טפשמה תא שקה');
 (9) ד:
 (10) תספקמ\ד

 (11) תחאפ (1גט) ;
 (12) דע (9גש >= 'ג') גאפ (דגט <= '2') שא

 (13) תא
1 (18) 

 (15) סץ[ד]:= גט
 (16) אפ

 (17) טאנצדמ ץגט = '';
0 (18) 

 ל (* ?1ז.אפתסאמ הווהמ 01 ךרעמה לש ןכותה םא קודב *)
1 (20 

 (21) וחד מ (1<1) האפ (1[01=]1[01]) ע0
 (22) תעסזא

1:=1+1 (23) 
1:1 (24) 

 (25) אפ ;
 (26) קסת א:=1 10 סתעסא 0

 (27) טתדדמ (01[א]).
 (28) דע (נ>=1) שא

 (29) טתדדמ ('718')
₪ (30) 

 (31) טתדדמ ('י15א''ד'))
 (32) ותדדמהא (' 74 עג1אפתסאפ' )

 (33) | אפ.
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 :אמגודל תוצרה
 .ופוסב הדוקנ בותכ .הקלדבל טפשמה תא שקה

 תואאזז .

 תגאאגת 15 4 עגעדאפתסאמ

 .ופוסב הדוקנ בותכ .הקידבל טפשמה תא שקה

1 

 480מע01 ד5א'1 2 תג אפתסע

 :רבסה

 .דבלב תולתוא ךרעמל םיסינכמ .01 ךרעמה ךותל טפשמה תאלרק (10)-(17)

 .0ת808-ב ןסתואמ ךרעמל םיסינכמש םיוותה רפסמ (18)

 ,ןולולש ןלא םא .הנורחאה תואה לא הנושארה תואה תא םיוושמ (20)-(25)

 ךמ הילנשה לא הילנשה תואה תא םלוושמ ,תווש ןה םא .האוושהה תא םיקלספמ

 :תואבה תובלסה ןמ תחא ללגב קספת האוושהה .האלה ןכו ףוסה

 האלולה .טפשמה ףוסמ ליבקמ םוקמב תוא לכל הווש טפשמה תללחתמ תוא לכ .א

 לצחה לא טפשמה לש ןושארה לצחה לש האוושהה תא םלמללסמ רשטאכ הקלספמ

 : .לבסה

 הליבקמה תואה ןיבל טפשמה תליחתמ תויתואה ןמ תחא ןלב ןולויש-יא שי  .ב

 .וזמ וז תונוש רשא תויתוא לש גוזב ונשגפ א"ז ,טפשמה ףוסמ

 אוה טפשמה זא ,(א) הבלס ללגב אלה האלולה ןמ האיציה םא (28)-(31)

 טפשמה זא ,(ב) הבלסה ללגב האלולה ןמ םלאצול םא .15  בותכנו םורדנילפ

 ךירצ ,םישרג ךותב תאצמנ 15א'1 הלמהו תולה .15א'1 בותכנו םורדנילפ וניא

 לבקת* אל אוהש ידכ ,(15א'' רמולכ) םיימעפ 15א'% לש שרגה תא בותכל

 .תזורחמה ףוסכ

 אתדזא-ן תחגפ תודוקפה 2

 וא םלש רפסמכ רדגומ רשא טלקל טרפ ,ות רחא ות תלשענ ףוסמה ןמ םיוות תאירק

 (רפסמה תורפס םהש) םלוות אורקלו ךיטמהל תעדוי תמגע הדוקפה הז הרקמב .לשממ

 .תודחא תורפס ןב רפסמכ הלא םיוות תחנעפמו קלספ וא חוורב תלקתנ איהש דע

 ןורכיזבש טלקה רגאמ ךותמ םינותנ תאלרקל אלה ןאכ הנווכהש שיגדהל יוארה ןמ

 םיפוסמב הנוש ךרדב השענ לסלפה האלרקה ךילהת .תלנכותה לש םינתשמה לא

 ןורכיזה תא םיניזמו 5%68ל%-פ50ק תטלשב םלילעופה םיפוסמ שי .םינוש םיגוסמ

 ,עג11 502866מם תטלשב םילעופה םיפוסמ שי םתמועל .השקה לכב םידדוב םיוותב

 .תתססע וא ,08ע21886 )66טעמ-ה זאמ שקוה רשא לכ תא ןורכ:זל םינלזמ רשא

 רפסמ תארוקש תלנכת תגצומ ,םלמלש םירפסמ תאלרקב 222 הדוקפה תא תומדל ידכ

 .םיוות לש הרדס התואמ בכרומה לנורשע רפסמל ותוא תמגרתמו םיוות לש הרדסכ
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 (1) עתססתא אתדג (דאפטצ , סטצעש1)

)2( 3 
 63) גט:

 (4) ודת: אדמתה
 (5) תא

 66) ד: ;
 07) תאגפ (ד4%) ;

 (8) טאדתמ ץגט<> '"' 0
 (9) תעסזא

 (10) אד5עגת:= 109415228 + 0תכ(7גצ) - 0ת0'00');
 (11) תחגפ ('יגצ)

 (12) אפ ;
 613) טתדדפזא (159425)

 (14) תא . <

 :רבסה

 ,5  הרפסה אוה ותה םא ,לשמל .ארקנש ותה לש לנורשעה ךרעה תא םיאצומ (10)

 וכרעש ,08א0'(820') תא ונממ םיתיחפמ .53 אוה 25011 תטלשב "נורשעה וכרע
 ותה םא 5=0+53-48*10.  אוה 15248 לש שדחה ךרעה .48 אוה לנורשעה
 לש שדחה ךרעה ,45011-ב 57 אוה ינורשעה וכרעש ,9 אוה ולרתא םלארוקש
 .תוור ותל םיעלגמש דע ךשמנ הז ךילהת .59=5+57-48*10 :הלהי את

 .םלש רפסמכ 1528 הנתשמה תא םלסליפדמ ךילהתה לש החלצהה תקלדבל (13)
 תתגפ הדוקפה .5,817 לשמל ,רפסמה לוות ךותב קיספ םיפלסומ תובורק םיתעל
 :םירפסמ לנשכ ותוא לבקתו הזכ הדרפה ןמלס וב שיש רפסמ אורקל הלוכי הניא
 רפסמ טולקל לכותש לדכ וז תלינכתב םינוקלת רפסמ ךורעל רשפא .817-ו 5
 םיליגרתהמ דחאב אלא ןאכ ךכב קוסענ אל .וכותב הדרפה ינמלס םע גצולמה
 .קרפה ףוסבש

 טלפה .םלוותב גוציל תרוצל תירניב גוציי תרוצמ רפסמ לכ םגרותמ הביתכ ןמזב

 ףוסמב םללעופ רשאכ ,ףוסמה גוסל םלאתמה דוקב םידדוב םליוותכ ףוסמל חלשנ

 ךסמב וא תורושב ,תודשב חלשנ טלפה ,עט11-5602ע66ת גוסמ ףוסמב .558?%-פססס
 .ןיינעל םאתהב םלש

 :אאַזַזמ הדוקפה תלועפ תא המדמ האבה תינכתה
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 61) .תתססתגא אד1עג (1אעטד  סטדעטצ) ;
 (2) טגאפ

 (3) אד5קגת 7, 2: אתת
 (4) אגסגסמ: גתתגצ[10..1] סת סת;

 (5) תחסנא
 (6) טתדצתא ('רפסמ שקה');

 (07) תעגסזא (א15808) ;
= (8) 

 (9) .  חאדתמ (אד5ע0><45) האפ (10=<1) 0
 (10) תסזא

 (11) אגתגסע[1]:= 68 (סתכ('0')+א15248 אסס 10);
 (12) אדפק1ת:= א15ק48 כדש 0

41 (13) 
 (14) אפ ;



1 (15) 

 (16) עסת 1=:1 עסאאצס 1 0

 (17) חתזדפ (אתגסא[1])
 (18) תאס.

 :רבסה

 .לרנלב ךרעכ קזחומ תג הדוקפב ארקנש רפסמה (7)

 ררעה אוהש 48 רפסמה תא (%152גת אספ 10) רתויב תינמלה הרפסל םלפיסומ (11)

 ,53(018) לבקנ 5 איה רפסמב תלנמיה הרפסה םא ,לשמל .45011-ב '0' לש

 .'5' ותה רובע 25011 דוק לש לנורשעה ךרעה אוה 53 רשאכ

 1  סקדניאל 1  םיפלסומו רפסמה ןמ רתויב תלנמלה הרפסה תא םידלרומ (12)

 .(13) הרוטב

 תורפסה לכב לופלטה תא םלמייסמש דע ולא תודוקפ עצבל םיכלשממ (11)-(13)

 .(1152ג0=8 :ש דע א"ז) ןותנה רפסמה תא תוביכרמס

 םוקממ םיליחתמ ןכלו רתולב תיתועמשמה הרפסה ןמ סיפדהל ללחתהל םיבללח (16)

 .1 םוקמל דע םידרולו ךרעמב 1

 לדכב קלספ ףיסוהל םיצור םיתעל .תורפס לש הרדס אוה םלש רפסמ רובע טלפה

 ךלרצ ָךכ םשל .4729 םוקמב 4,729 לשמל בותכלו תוטלטל תורפסה תקולח ןילצל

 תילנכתל המודה תינכתב שמתשהלו רפסמ רובע חתזעמ הדוקפב שומלשה לע רתוול

 .קלספ םיסיפדמ םלאתמה םוקמב .הלעמל ונגצהש אזל

 תוזורחמ 3

 יתלבפלאה עדלמה בור ךא ,םידרפנ םיוותב לופיטל דעולמ סת םלנותנה גוס

 תזורחמ אוה םהשלכ םיוות לש הצובקל :ללכה םשה .םיטפשמ וא ,םילמ הנבמב ךורע

 לא תונפל היה: רשפאש לדכ םיוות לש ךרעמכ תזורחמ רלדגהל רשפא .(5%ע1תַא)

 ,לשמל .ךרעמה לש םשה - דחא םשב הלוכ
 ךצפש

 פ7אַזאס = גתתגצ [25..1] 0ע סת;
 גת

 אאאמ] , אגאמ2: 6;

 .ולא םיכרעמ לע תונוש תולועפ עצבל רטפא ,הרדגהה רחאל

 םיוות תוזורחמב תולועפ 1

 :א44181 תזורחמ לא םלנותנ לש האלרק .א

 עסת 1=:1 70 25 0

 תמגכ (אגאט1[1]) ;

 א ;

|59 



 .ב

 .ג

 .ד
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 :אא482 תזורחמ לא א\8₪1 תזורחממ םיוות לש הרבעה
 עסת 1=:1 70 25 0

 אאאא1[2]:=

 :אגאמ1 תזורחמ לש הספדה

 לעספ 1=:1 70 25 0
 טתדומ (אבא1[₪1]):

 ע1מזא ;

 :אאיא2 תזורחמ לא א481 תזורחמ לש האוושה
 ןכל .תווש תובשחנ תוזורחמה ,הערכהל עיגהל ללב האוושהה תא םימייסמ םא .הערכהל םיעיגמש דע קודבל םיכלשממ ,הווש אוה םג םאו לנשה ותה תא םלוושמ ,תוזורחמה לתשב הוושט ןושארה ותה םא .התרבחמ הלודג תבשחנ אלה ,הנושארה תצורחמב רתול לודג ןושארה ותה םא ,תאז תמועל .התרבח לש ןושארה ותה ןמ ןטק הלש ןושארה ותה םא ,הילנשה ןמ הכרעב רתוי הנטקכ תבשחנ הנושארה תזורחמה ,תוצורחמ לש האוושטהב .בשחמב ןוימה רדסב ומוקמ יפל רחא ותמ וכרעב לודג וא ןטקל בשחנ ות

 :תואבה תודוקפה ?"ע א4182 םע א\/₪1 תא תוושהל וןתינ

 ך:=2

 א:

:0 

 תמקמאד
 דח אגאמ1[1] < אאאע1[2] דוא

 אאדגא:= ץתעפ

 ו
 דד אגאפנ [1]>אגאמ1[2] צמא

=:04220 

 ך:= 1
 טאזדמ (א\נגא סת 64202) 08 2

 דע אגזגא חמא
 טתדמזא ('אגאמ2-מ ןטק אגאש1')

 ול

 דע 6000 חמא
 טודדתמא ('אהא₪2-מ לודג אגופ1')

 וכ
 טחוזדתזא ('אגאש2-ל הווש אואא1');

 לונה
 וו

 :תומלש תוזורחמב תולועפ
 .םלכרעמכ אלו תומלש תודיחלב א82-ו אע₪01 תזורחמה םע דובעל חונ רתול
 :תואבה תודוקפה תא הלעמל ועיפוהש 'ד דע 'א םוקמב בותכל של ,ךכ םשל

 *(1) תתגפזא (אאאפנ))
 *(2) אגמ2:= 1

 *(3) תזדתתא (אאע1))
 *(2) 1 אגו < אאומ2 דחעמא

 טאדדמזא ('אגאמ2-מ ןטק אגאפ1')
₪ 

 דח אגאפ] > אגאמ2 דוחא
 טאדדמזא ('אגאמ2-מ לודג אגאמנ')



 פמ

 תדדמזא ('אגאמ2-ל הוושט אגאפ1')

 םילרשפאמש שלו (4)-ו (3) ,(2) תודוקפה תא בותכל םירשפאמ םלרדהמה בור

 אאע2-ו אאגאמ] תא םירידגמ רשאכ ,(1) | הדוקפה תא | םג | בותכל

 םה הז ךרעמב םיוותהש הדבועל תסחליתמ 210%א80 הלמה .תג0א00 גתתגצ-כ \

 תא םורגל לדכ .הסוחד רתו? הרוצב םתוא קיזחהל הלהל רטפאש לדכ ,םיזורא

 תאגצ הלמה לנפל 20א80 הלמה תא ףיסוהל קר תנכתמה לע ,םינותנה תזלרא

 ?לבמ םג ךרעמל ולא תונוכת םיקינעמש םלרדהמ ש* ./4% וא 128 תרהצהב

 .240א80-כ רדגויס

\ 

 תוזורחמב שומלש 2

 :תוזורחמב שומלשה תא האבה תינכתב םיגדנ

 םלשנהו םישנאה .תודוא םלטרפ םינותנ .םלכודלש תכילרעב עייסל תדעולמ תינכתה

 םלשפחתמ רשא ,םישדח םלדמעומ תודואו תינכתב םיפתתשמו בשחמב רבכ םלמוטר רשא

 :םה ףתתשמ לכל טלקה ?נותנ .םלמלאתמ גוז לנב

 ,םש .א
 ,ןימ .ב

 .5 דע 1-מ םלוסב תדדמנש ,םימיוסמ םלאשונל הדהאה תדלמ .ג

 ת/לבוס אל ת/דמעומהש התועמשמ ,1 לשמל איה טרופס אטונל הבושתה םא ,ג טרפב

 הדמע תנליצמ 3 הבושת .טרופס רחא תוטלהל התועמשמ 5 אלה הבושתה םא .טרופס

 .תילילש השיג - 2-ו טרופסל תיבולח השיג - 4 ,תילרטיינ

 םלקרוס .גוז תב/ןב שופליחל ת/דמעומ רובע םלנותנה תא םילבקמ דובלעה ךילהתב

 םלאתמה אוה םהמ הזלא םיעבוקו לנשה ןימה ןמ םיפתתשמה לכ לש םלנותנה תא

 .דמעומל רתויב

 םלעובלרה | תטלשב שמתשנ םלשנא לנש ןיב המאתהה תדלמ תא דודמל ידכ

 לכב דמעומה לש תובושתהמ תחא לכ ןלב שרפהה תא םלאצומ וז הטלשב .םיל?למינלמה

 לעובלר תא םיבשחמ .םלאשונ םתואב ילאלצנטופה גוזה ןב לש תובושתה ןיבל אשונ

 המאתהה ,ןטק רתוי םיעובלרה םוכסש לככ .םתוא םלרבחמו תובושתה לכל םלשרפהה

 .הבוט רתול תבשחנ

 2-ו 4 ,3 הלה תדו הקיסומ ,טרופס םיאשונב םהרבא לש תובושתה ,אמגודל

 לע .5-ו 2 ,8 ולה האל לש תובושתהו 2-ו 2 ,3 ולה הקבר לש תובושתה ,המאתהב

 :תואבה תואצותה תא לבקנ הלא םינותנ לפ

 .(2)5-2+(2)4-2+(13=2)3-3 | :הלהל הקבר-םהרבא ךודלשה רובעב םיעובירה םוכס

 .(2)5-5+(2)4-2+(5=2)3-4 :הלהל םיעובירה םוכס האל-םהרבא ךודלשה רובעב

 ךודלשה רובעב רשאמ האל-םהרבא ךודישה רובעב רתוי ןטק םיעובירה םוכס

 .םלאתמ רתול האל-םהרבא  ךודלטה ןכלו הקבר-םהרבא

 (1) עתססתא ד (דאקשצ , סטנקשע) ;
)2( 07 

 (3) ןו\א 15 ד=20
 (4) וו1524ת 00

 (5) ץצקש

 (6) 5וח6= קגסאעכ התתגצ[20..1] סע סת;



07( 902 = 
 (8) דד יקדא= 1. אגא ודוד

 (9) 5תמז,07= 1. .אד5הת
 (11) (* הדובע לנתשמ *) (10) טאפ

 (12) וודא תזמטדא: דאצתסתא;
)13( 1: 0; 

 (15) (* דמעומה תודוא םלטרפ *) (14) 7, אגדת, 1598 ודא
 (16) ןוזא ץטגאגפ: סחאת:נ

 (22) דפןתתעסצ ודה דע : גתתגצ אד פד הד עדא , 51 ,0] סע (21) 5004 תדפטדא: גתתגצ [ווד54דהדעדא] סע דאז ; (20) דא ודע : התת הצ [עוד פד טתא] סע ו; (19) (* םיפתתשמה תודוא עדימ *) (18) דיפוטטסצ ווטהאהשס: התתגצ[5458₪107] סע ין (17) פז ןוטהווגפ :
 (23) 5 ודה הדחה : גתתהצ [ו15דדעדא] סע

 (28) ווד דד דסטדא: התתגצ [אד5₪דדעדא] סע דאזמ0תת ;
 (25) תעסזא

 (26) טתדדמוא ('?םיפתתשמ םישנא המכ'):
 (28) (* םלפתתשמה ןמ דחא לכ תודוא םיטרפ סנכה *) (27) תחאסזא (15238 ווד 4)

 (29) קסח 1=:1 10 ודעת דעו 0
 (30) תא |

 (31) טקדדמזא ('ףתתשמה םש תא בותכ'):
 (32) תחגפזא (5₪1 15 [1])

 (33) טתזדתמא ('?ןימ'):
 (30) תחאפזא (אדא אדמת [1])

 (35) טתדדתזא ('?םלאשונל תובוטת'))
 (36) לספח :=1 10 אזפפגת תומס 0
 (37) תחגס (דפטסד 15 ד,

 (38) תמאסזא
 (40) (* דמעומ לכב לפט *) (39) אפ ;

 (41) טודזמ אסע ₪0 ם0
 (42) תסזא

 (43) טחדדחתא ('דמעומה םש תא בותכ'):
 (44) תמגפזא (51 ןזןגם) ;

 (45) טאדדתזא ('?ןימ'):
 (46) תפאסזא (אזא ןוטאאהע) ;

 (47) טחדדתתא ('?םיאשונל תובוטת'):
 (48) ד08 1=:1 10 אזפפגת 501 0

 (49) תחגס ('דפטטס' ץזטהנ\גפ [ 11 :
 (51) (* לנשה ןימה ןמ ףתתשמ לכל דמעומה לש המאתהה תא בשח א) (50) תוסזא

 (52) ד08 ד=1 10 אדפעהת וועד עס
 (53) 0 תדתט1א[ ]:

 (54) לסת 1:= 1 0 דפ ודא 0
 (55) דע אזא אטגאגס <> וודא ןודפחתדםע[1] אא

 (56) ץסת 7:= 1 20 אדפעגת םתו0ץ 0
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 (57) 500% תזמטנא[ד] := 5018 תנפטנא[ד] +

 (58) 80א (191ח/01 אדע | ד ,1] - 50 1 ] )

 (59) * (* :למלנלמה םיעובלרה םוכס תא אצמ %)

 (60) אדא תזפסזא.= ו אזאז ;

 (61) עס 1:= 1 10 א15948 דפי 0

 (62) 12 אדא אטאאאס <> אא אדפמד מש[ ז] דוא

 (63) דע 500% תדמטדא[1] < תודא תדפטנאו זחא

 (64) וודא תדמטתו:= 50% תדפטדא[ד] ,

 (65) (* הזה דמעומה רובע רתולב םימלאתמה תא רחב *)

 (66) ן\דדאדא:=0

 (67) ע08 1:= 10 115248 וודי יתא 20

 (68) דע זא עטאאגס <> אדא ןוד5הדיטע [ ד] זחא

 (69) 1 50% ת1[18010] = אזא תזפטדא צמא

 (70) תעסזא

 111%: = ו דיד1ו+1 ;
(71) 

 ודא סט[ ודתוזא] :=1
(72) 

 ו
 673) אפ ;

 (78) (* רתולב םימלאתמה תא טלפכ אצוה %)

 (75) התדדעזא (5מ4 ןץוח4א\ס, ':אוה דמעומה םש') ;

 (76) ₪א1750א (':רתויב םימלאתמה םל פתתשמה' ) ;

 (77) ע08 1:= | 0 ןדדאדא פס

 (78) זיז א ( מא ודק ודע סעד[ ד ] ])

 (79) אפ
 (80) פאס.

 :רבסה

 .תיסילסבה הצובקב ופתתשיש םלשנאה רפסמ לש טלק (26)-(27)

 םלשמתשמש רדהמהש םיחלנמ .םלפתתשמה ןמ דחא לכ רובעב םינותנ טלק (29)-(39)

 :(32) הרושב ונבתכ ןכל .האלול ילב 24080 4תא\צ אורקל רשפאמ וב

 .תמאסזא ( 58 ודי ימע [ ד ] )

 .ךדשל םיצורש דמעומ לכב תלפטמש הלודג האלול (41)-(79)

 .דמעומה תודוא םלנותנ לש האירק (43)-(50)

 .8010% ת1801א ךרעמה לש סופלא (52)-(53)

 לעובלר םוכס תא םיבשחמ ,דמעומה ולממ הנוש 1 ףתתשמ לש ןימה םא (54)-(58)

 םוכסה תא םיבתוכ .דמעומה לש תובושתה ןלבל ולש תובוטתה ןיבש םישרפהה

 .80108 א1801א רוטקווב 1 םוקמב הזה

 ללמלנלמה ךרעה תא אוצמל ידכ 508 ת1מטא רוטקווה תא םיקרוס (60)-(64)

 הווש םנימש םיפתתשמ רובע םוכסה .הז רוטקווב םירביאה לכ ?כרע ןיבש

 רוטק רשא :למילנימה םוכסה תא םיטפחמ ןכלו יטנוולר אל דמעומה לש ונימל

 .רחאה ןימה ןמ םיטנאל

 תא קלזחהל ונלוכ: ,דמעומה רובע דחא ףתתשמב םיקפתסמ ונילה וללא (66)-(73)

 םלצורש ןולכמ .ללמינלמה אוה ולש םלעובלרה םוכסש ףתתשמה לש ורפסמ

133 



 ,ללמלנלמ םליעובלר םוכס ותוא םע דהא ףתתשממ רתול שלש תורשפאל סחללתהל
 לש ורפסמ תא םיסינכמ התע .5010% 21801א רוטקווה תא תפסונ םעּפ םיקרוס
 שדח רוטקוול ילמינלמה םיעובירה םוכסל הווש ולעובלר םוכסש ףתתשמ לכ
 עא ד0ט1א ארקנש

 םשב רוטקווב אצמנ םרפסמש םיפתתשמה לש תומשה תא םיסיפדמ (77)-(78)
 .ללמלנימ םיעובלר םוכס ותוא ילעב םהש ,א15ע1% ךסטנא

 םיל?גרתח 24

 תולאשש 1

 ? האבה תינכתה הסיפדמ המ (1)

 סס6תבא וחג (ךאפטצ, סטדפשצ) ;

 ךיצקמ
 אג6קס02ת7 = תגסאמכ התתגצ[6..1] 0>ק

 צגתא
 פטדת: גתתהצ[12..1] סע א 027

 אסאמנ , א₪0א82: 11022 ;

 תאסזא

 53דת[1]:= '\ ג

:15 ' =:[58118]2 
 דס8 אסאמ1:= 1 0 0
 דס אסאמ2:= 1 70 2 0

 ודת א (519 [א0א82] ) ;
 טתדצתזא (581ת[1])

 אפ .

 ?תארוק אלה רשא טלקה לפ לע האבה תינכתה הסיפדמ המ (2)
 קתססתבא 'גתסדמ (1אפטצ , סטעפטצ) ;

 יצקמ
 506 588%= עגסאמס התתגצ[10..1] סע

 גת
 5חחא: תתגצ[25..1] 0 506
 אסחדת: התתגצ[25..1] 0ע אזעסתת,

 ך, 2, א, א: תא;
 תססזא

 תחאסתא (א);
 ק08 1:= 1 70 א 0

 תתגסזא (5ע[1], אסא[:
 תתגסזא (

 קספ 1:= 10 א 0
 ךח אסאדת[1] > א חמא
 טתדנפזא (5ח1[4])

 אפ .

138 



 :אוה טלקה
5 

2 8 

8| 2 

21 0 

201 1 

 ו 2006
100 

 םכרע תאו םיוות םיגיצמ ובש ,הז קרפבש 6.1.2 ףלעסבש תלנכתה תא ארק (3)

 םג נורשעה ךרעה דיל סיפדהל לדכ תודוקפ הל ףסוה .450611 תטיטב לנורשעה

 .ללטקוא דוקב ךרעה תא

 תקזחהו 8-ב תינשנ הקולח ל"ע :לטקוא רפסמל לנורשע רפסמ ךופה :הילחנה

 רפסמה םא ,לשמל .0-ל דרול לרוקמה רפסמהש דע תילטקוא הרפסכ תלראשה

 :םיאבה םידעצה תא הטע 43 אוה לנורשעה

 .(ללטקוא גוצילב תלנמלה הרפסה אלה 3) 3 תלראש םע 5-ל הווש 43/8 .א

 .(ןימלמ הילנשה הרפסה איה 5) 5 תלראש םע 0-ל הווט 5/8 .ב

 .83 לנורשעה רפסמה לש 53ַא ללטקואה גוציה אלה האצותה .ג

 .םלוות תרדסכ רפסמ תארוקש הז קרפב 2 ףלעסבש %ת1ג תינכתה תא ארק (4)

 ןומיסל קיספ םע םלש רפסמ טלקכ אורקל רטפא הלהלש ידכ תודוקפ הל ףסוה

 .םיפלא

 קיספ לולכת איהש לדכ תודוקפ הל ףסוהו 2 ףלעסבש אז תלנכתה תא ארק (5)

 .(999-מ לודג רפסמה םא) םלש רפסמ לש הספדה ןמזב םיפלא ןומלסל

 תולנכת 2

 תוא לכש ךכ ,טלפכ ותוא הסיפדמו תילגנאב ל:למת תארוקש תינכת בותכ (1)

 'וכו 2 תואה ?"ע תפלחומ 6 תואה :תלבפלאב הלרחא האבש תואה ל"ע תפלחומ

 .4 י"ע תפלחומ 2-ו

 ךרואה .ךופה רדסב םתוא הסלפדמו תומש לש המישר תארוקש תינכת בותכ (2)

 .םלוות 25 אוה םש לש :למלסקמה

 .םימרגוללקב ולקשמ תאו מ"סב והבוג תא ,םדא לש םש תארוקש תינכת בותכ (3)

 רפסמ עצוממ תא הסלפדמו תבשחמ ףסונבו הלבלקש םלנותנה תא הסלפדמ אלה

 .הבוג רטמ לכל םלמרגוללקה

 :םלנותנ 3 ליכמ הסרובל תוריט תינכת רובע טלקה (4)

 לומתא ריחמ (ג) םויה ריחמ (ב) הלנמה םש (א)

 17 139 רזילל חותלפ ,לטמל

 2027 221 םלבשחמ תילשעת

 .10%-מ רתויב ודרל וא ולעש תולנמה לש המלשר הסילפדמש תלנכת בותכ

 הז גוזש הרקמה ןמ ץוח ,5 תואל תמדוק 1 תואהש אוה ?לגנא ביתכב ללכה (5)

 תארוקש תלנכת בותכ .1  ינפל 5 תויהל ךירצ רדסה זאו 0 תואה לרחא אב

 תא הסלפדמ תינכתה םללקתמ אל אוה םא .םללקתמ הז ללכ םא תקדובו לילמת

 .הלוגשה הלמה
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 :םלנולרטלרק 3 לע תססובמ ץראב ראוד תוליבח תולשמל תולעה (6)

 .למוקמ - 8 - דעלה םוקמ .א
 .(עבש-ראב ,הפיח ,א"ת ,םילשורי) הלודג ריע - 2
 .'וכו ץוביק ,בשומ ,הנטק רלע - א

 .(וללקמ תוחפ) לק - א - לקשמ .ב
 .(וליק 10-ל וליק ןיב) עצוממ -

 .(וליק 10-מ הלעמל) דבכ - 0
 .ללגר - 8

 .סרפסקא - 5

 - תוריש .ג

 ילקש ךרע םעפ לדימ ןהל עבקנ רשא ,תודוקנ לפל דדמנ הליבח חולשמל ףירעתה
 חולטמל ריחמה תא בשחל תרשפאמ הטמלש הלבטה .לעופב םולשתה תא תעדל לדכ
 לקשמ ,דעל לש תונושה תורומתה לכ תועיפומ הלבטה לש ןוילעה קלחב :הליבח
 .תודוקנב ףלרעתה םשרנ הלבטה לש ןותחתה קלחב .תורלש גוסו

 וללק/'קנ 2

 פס הש 3
 נבט בש
 ל

 גוס ,וליקב לקשמ ,(א ,8 ,א) דעיה םוקמ תא טלקכ תלבקמש תינכת בותכ
 רלחמה תא טלפכ הקיפמ תינכתה ."הדוקנ" לש ילקשה ךרעהו (8,5) תורלשה
 .הליבחה חולשמל
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 ךרעמל ןתוא הסינכמ ,תילגנאב לילמת לש תורוש טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (7)

 ספדות אלה ,הרושה תללחתב עיפומ "/א"" םיוותה ףורלצ םא .ןתוא הסלפדמו

 .120 ןיבל 1 ןיב רפסמ אוה א רשאכ ,ןימיל תומוקמ א לש הזזהב

 דיל תתא ןתוא הסיפדמו תילגנאב םילמ לש תוגוז תארוקש תלנכת בותכ (8)

 7בעצ 6006 םילמה יתש ,לשמל .ןלמלל לאמשמ ,יתבפלא רדס לפל התרבח

 ךכל גאד .הז רדסב הנראשת 8 2סָאפ םילמה ?תש לבא ,ךופה רדסב הנספדות

 םלרפסוממ ויהי תוגוצהשו הלילנשהו הנושארה הלמה ןלב םיחוור 5 ולהל ה

 .1-מ לחה

 :תואבה תולועפה תא תנכתו ,הדוקנב םילתסמ רשא ,טפשמ ארק (9)

 םשב הנתשמל ותוא סנכהו ןושארה חוורה לש ומוקמ תא אצמ .א

 .תסט\סה תדפמסא

 םשב הנתשמל התוא סנכהו הנורחאה הלמב הנושארה תואה תא אצמ .ב

 .ודז\ 0

 .טפשמב םללמה תא רופס .ג

 :םלנותנ לש תוצובק יתש י5 לע עשפ יעצבמ רותלאב תלפטמ האבה תלנכותה (10)

 ,הבוג ,םש :םינותנה תא תללוכש ,הרטשמל םלעודיה םלעשופה תסטרכ .א

 .לקשמ
 ,עשפה רואית :םלאבה םינותנה י"ע םלראותמו הנורתחאל ועצבתהש םיעשפ .ב

 .עשופה לש םירעושמ לקשמו הבוג

 םלדושחה .ועוציבב םלדושחה תומש תאו עשפה רואית תא סלפדתש תלנכת בותכ

 תוחתפב גרוח םלקשמו רעושמה הבוגהמ מ"ס 5-מ תוחפב גרוח םהבוגש םלשנא םה

 .עשפה עצבמ לש רעושמה לקשמהמ וליק 5-מ

 תוחלכשה תא אוצמל לדכב תילגנאב לילמת תקרוס רשא תלנכת בותכ (*) (11)

 .תוא לכ לש םלעפומה לש תלסחלה

 26..1[580₪1002] 0ע ךאוססתת :ךרעמ הנב

 רובעב 1-ל הווש 0ת140(0)-4'(0525')+1  רשאכ ,1[5108110001] רביאל 1 ףסוה

 .טלקכ ארקנ רשא (12%) ות לכ

 הלודג תואכ תמיוסמ תוא לש םיעפומ דחל* רבחל הכירצ תלנכתהש ןובשחב הק

 .הנטק תואכ םגו

 לכ םלוות השולש לנב םלפוצר םלרפסמ 10 לש הרדס תארוק רשא תלנכת בותכ (12)

 םללוכל רפסמ לכ לש םיוותה תשולש .םהלש םוכסה תא הסלפדמו תבשחמו דחא

 :םלאבה םיפוריצה ןמ דחאב ,םיתוורו - וא + ןמיס ,תורפס ליכהל

 .תורפס 3 =

 .תורפס לתשו ןמלס וא הוור =

 .הרפס ,ןמלס וא תוור ,תוור * 

 :ךכ הארנ אמגודל טלק

 |(צ |41[ וו ון ובו

0 8 7 6 5 4 3 2 1 

 :םלאבה םיכרעה תא תבשחמו ל:למת הסיפדמו תארוקש תינכת בותכ (13)

 .לילמתב תורושה רפסמ =

 .םלטפשמה רפסמ =

 .םללמה רפסמ =
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 גוז לש דלהחלה שומלשה הזו תוור-הדוקנב םילתסמ טפשמ לכש חלנהל רשפא
 .תולתואמ קרו ךא תבכרומ הלמש חלנהל םג רשפא .הז םלוות

 תונב תוזורחמ >א וירחאלו א רפסמה עיפומ הנושארה םינותנה תרוטב (*) (14)
 :רשא תלנכת בותכ .תחא לכ םלוות 0
 .תוזורחמה א תא תארוק *
 .תוזורחמהמ תחא לכב עיפומ 1 ותהש םלמעפה רפסמ תא תבשחמ *
 לש יברימה רפסמה תא הליכמה תזורחמה לש "רודיסה רפסמה תא הסיפדמ "*

 רפסמה תא סלפדהל רשפא ,תוזורחמ יתש ןיב ןויויש של םא .1 ותה לעפומ
 .דבלב ןהמ תחא לש לרודליסה

 ,? תואה לנפל אלה 5 תואה לש הנושארה העפוהה תוזורחמ המכב הסיפדמ *
 .תועיפומ תויתואה לתשש לאנתב

 בתכמה ףוגבו שארב .ךרעמ ךותל בתכמ לש תורוש תארוקש תינכת בותכ (%) (15)
 תופסונ טלק תורוש ןנשי ,בתכמה ףוסב .*210*-ו *אגאמ* םינומיסה םלעיפומ
 .ךלראח -  היינשהו םש אלה הנושארהש ,םללמ לש גוז בותכ ןהמ תחא לכבש
 ךיראתהו םשה ומשרי בתכמ לכב רשאכ ,םינכומ םיבתכמ תויהל ךירצ טלפה
 םלבתכמה רפסמ .המאתהב "2ע418*-ו *אגאש* םילמה םוקמב טלקב ולבקתהש
 .טלקב ךלראתו םש לש תוגוזה רפסמכ אוה טלפה תא םלווהמה

 60 דע תורושב ותוא הסיפדמו לילמת עטק טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (*) (16)
 .םללנשל הלמ קלחל רוסא .טלפב ספדוי אל "/"  ותה .השדח הרושב עיברה םוקמה ןמ ליחתת וז אמגודבש ,השדח הקסיפ תלחתה ןילצמ "/" ןמלסה .םיוות
 .תמדוקה הלמה ןמ קלח םיבשחנ קיספ וא הדוקנ ומכ קוסיפ ינמלס

 :םינוש םירקמ השולשב לפטל שי הלעבה ןורתפב
 ,האלמ הרוש םיסיפדמ *
 ,"/" ןמיסל םלעלגמ *
 .עטקה ףוסל םיעיגמ *
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 7 קרפ

 גוזימו ןוימ ,שופיח

 אובמ 7.1

 עצבל דמלנ הז קרפב .רוטקוו וא ,ידמלמ-דח ךרעמב םלנותנ ןסחהל ונדמל 6 קרפב

 םיכירעמ .גוזלמו ןולמ ,שופלח :ךרעמ לש םירבלאה לע תוצופנ תולועפ שולט

 .ולא תולועפל שדקומ םלבשחמ לט הדובעה ןמזמ תיצחמכש

 ,רבלאה תא אוצמל ידכ ךרעמב םירבלאה לכ לש הקירס :(50820ם1מ8) שופיח .א

 .םלוסמ ךרעל םיווש םהש וא ,םיוסמ לאנת םימללקמש ,םירבלאה וא

 ןטקמ הלוע רדסב ,םהלש ךרעה יפל ךרעמב םירביאה רודיס :(50%01ת8) ןוימ .ב

 .ןטקל לודגמ דרוי רדסב וא ,לודגל

 ךרעמ .שדח ךרעמ ךותל םילנייוממ םיכרעמ לנש לש דוחליא :(א6:81ם8) גוזלמ .ג

 .םללרוקמה םלכרעמה לנשב ולהש םלרבלאה לכ תא ללכמ םגו ןליוממ םג הז

 א"ז) תומש וא םיוות ,םיישממ ,םימלש םירפסמ תוליהל םילוכל ם?יכרעמב םירבלאה

 .(םיוות לש םיכרעמ

 שופלח 2

 לראלנלל שופיח 1

 שופיח אלה רתולב הטושפה הטישה .ךרעמב םלרבלא שופלחל תוצופנ תוטלש יתש של

 םדקתמו ךרעמב ןושארה רביאב ללחתמ הז שופיח .([1םס8צ 56820ם) לראיניל

 .לוצרה רבלאב םילקתנש דע ,ופוס תארקל

 :לראלנללה שופלחה תטיש תא תלנכתב םיגדנ

 .לתלבפלא רדסב תרדוסמ רשא ,ןופלט לרפסמ תמלשרב רבח לש רפסמה תא םלשפחמ

 (1) עס ןוד522תטד ךתזםקסאמ (דאפטד , סטקטצ) ;
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 (2) עצעקפ
 63) 5םתא= קתגסאמכ גתתהצ[20..1] 0ע סת;
 (8) אדפפגת= תגסאמכ גתתגצ[10..1] 0ע סת;

 5(6) גת
 (6) 1, 0008 תטפא1ג:

 67) תתפהדאגד ודל \תדא: התתגצ[100..1] סע ודת;
 (8) תחפמדאגד 50407: התתגצ[100..1] סת

 (9) פחמא 0תגטתת: א
 610) אזוד?24: 3001א ;

 (11) תתסזא
 (12) תחגפ (6008 תפודאה )) ;

 (13) (* המישרבש םירפסמהו תומשה תא ארק *)
 (18) עסת 1:= 1 70 0080 תעפדא\ עס

 (15) תססזא
 (16) תמגסזא (תמפמדאגץ 1[51₪0407]) ;
 (17) תמגסזא (תחפמדאגד וד5התדא[1])

 (18) אפ ;
 619) טאדז.א אסע ₪02 0

 (20) תא
 (21) תחגסזא (5₪1 0טמת) ;

 (22) אווד2.:=
 (23) ך:=1

 (24) טוד ₪ (1 <= 0028 תטפאדאג) אפ אסצ אדנוד2\ג 0
 (25) דע (90ח4א סעגטמת = תעפתדא1 1[510401]) פא

 (26) אתוד24:= ץתסטמ
)27( ₪ 

=: (28) 
 (29) טתדדתמא (58תא סתגטתת, ''::

 (30) דע אתוו?24 חטא
 (31) טתדדאז.א (תספאדאהד ןוד5תת1א[1ד])

₪ (32) 
 (33) חתדדמזא ('המלשרב אצמנ אל')

 (38) אפ .
 (35) תאפ.

 :רבסה

 אורקל רשפאמ רדהמהש םלחלנמ .םלרפסמהו תומשה תמלשר לש האלרק (12)-(18)
 .האלול ללב "עגסאמכ התתגצ 0 גת"

 .(של םא) םלרפסמה תמלשרב רבח לש רפסמ שופיח (19)-(34)

 :תוטושפ רתול תודוקפב ולא תורוש ףילחהל לק רתול היה ,הרואכל (28)-(28)
 טודתמ (1 <= 6028 תעפזאא) גאס

 תעפדאגד 5ח1[₪01] <> 51 ס\טתת) ע0

2 =:1 
 ותוא םיוושמו תמפא1א\1 1[58₪407] רביאב שופיחה תא םיליחתמ ולא תודוקפב
 דחאש דע המלישרה תא קורסל םיכלשממ ,םיווש אל תומשה םא .פז] 01008-ל
 :שחרתמ תוערואמ לנשמ
 .תתפזז אגד 1[51001]-ל הווט 51 014טתת .א
 .המלשרה תא אורקל םימייסמ .ב
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 ןורסיחה .א1%724 :נאילובה הנתשמב ךרוצ ןיאש ךכב אוה וז הטלש לט ןורתיה

 םשה םא ,םימיוסמ םירדהמב עוציב תאיגשל םורגל הלולע איהש ךכב אוה הלש

 ,6000 תע1%4+1ַ51 ךרעל עיגל 1 ,הז הרקמב .המישרב אצמנ וניא םישפחמש

 .ךרעמה םוחתל ץוחמ אצמנ רשא ,וז אמגודב 101 לשמל

 :לאנתה ,הרוק הז רשאכ

 (1 <= 00200 תא5אז44) גאפ (תתפודוגד 507[ 1] <> 51 018 )

 וניא 0008=<1 לוטיבה לש ןושארה קלחהש ןויכמ ,74188 היהל

 .תטפהדאגצ 101[588₪407] זא הלהל לאנתה לש לנשה קלחה .םייק

 .האילגש תעדוהל םורג: (101 לשמל) ןוכנה םוחתל ץוחמ אצמנ רשא סקדניא

 ןושארה קלחה רשאכ לאנתה לש לנשה קלחה תא קודבל רדהמה םא ,אלה הלאשה

 ,הרקמ לכב םיקלחה לנש תא םיקדובש םירדהמ םנשיש ןויכמ .םילק ונלא רבכ

 .הרואכל תרצוקמ ךרדב אלו תינכתה ףוגב העיפומש הטלשב שמתשהל ץלמומ

 תומשה תמישרב רבחה לש םשה תא םיאצומ רשאכ האלולה ןמ םיאצול (29)-(34)

 האלולהמ תאצל תפסונ תורשפא .(המלשרב 1 םוקמב אצמנ םשה | ,א1אץ7808=24)

 ,א1724=ע458) רבחה םש תא םיאצומ אלו המילשרה לכ תא םיקרוסש רחתחאל אלה

 םא רבחה לש רפסמה תא םליסיפדמ ןכל .(60280 תתפאזא4+1 :ל הווש 1

 .המישרב אצמנ וניא אוהש ךכ לע םלעידומ תרחא ,אזאז?4=ןתתפ

 רפסמ ,ךרעמב םלרבלא א שי םא .ליעל אל ךא ,טושפ אוה יראלנילה שופיחה ךילהת

 רתויב בוטה הרקמב 1 אוה יוצרה רביאה תא אצמנש דע עצבל ךרטצנש תואוושהה

 םא) רתולב עורגה הרקמב א וא ,(המילשרה שארב אצמנ םלשפחמש רביאה רשאכ)

 .עצוממב א/2 אוה תואוושהה רפסמ .(המלטרה ףוסב אצמנ םישפחמש רבלאה

 לרנלב שופליח 2

 של .(21ת8צע 56826ג) לרנלבה שופלחה תטיש אלה שופיחל הליעל רתול הברה הטלש

 תולהל לוכ* רשא ,ןילוממ ךרעמ לע קר הב שמתשהל רשפא לכ ,וז הטלשל הלבגה

 ,םדוק וניארש לפכ ,לראינלל שופיח .דרו* ןולמ רדסב וא הלוע ןוימ רדסב

 .תנללוממ אל המלשרל םג םיאתמ

 רפסה תא םלחתופ .וופלט ךירדמב וא ןולימב שופיח תטישל המוד ירניב שופיח

 םא .םלמללסמו הלמה תא םישפחמ ,ןוכנה ףדב ותוא ונחתפ ונלזמל םא  .ועצמאל

 ,ונלנלעל חותפה ףדב העיפומש הלמה לש ךרעה ןמ ןטק םלשפחמש הלמה לש ךרעה

 ףדה ןיבל רפסה תלחתה ןיב א"ז ,ןוטארה קלחה עצמאב אצמנש ףדל םלרבוע

 ףדה שארב העלפומש הלמה לש ךרעה ןמ לודג םישפחמש הלמה לש ךרעה םא .ונחתפט

 א"ז ,וז הטלשב םיכלשממ .רפסה לש לנטה קלחה עצמאבש ףדל םלרבוע ,ונתתפש

 אצמנש דע ,תשקובמה הלמה תא אוצמל תורשפא של ובש םיפדה םוחת לש 2-ל הקולחב

 שפחל רשפא ךא ,הלוע ןולמ רדס םלתלנמ וז אמגודב .הבותכ איה ובש ףדה תא

 .דרו* ןולמה רדס רשאכ םג וז הטלטב

 :הלוע רדסב םלאצמנש םירבלא 7 תב המלשרב 6 רפסמה תא םישפחמש חלננ אמגודל

 4 9 1 13 16 8 7 :םלכרעה

 1 2 3 4 5. 6 7 :המלשרב רבלאה רפסמ

 רוזלאה עצמאל םלרבוע ,ונממ לודג 16-ש ןולכמ .13 אוה המישרב ?עצמאה רךרעה

 םיפלושו "16 ,18 ,27" רתול םלהובגה םיכרעה ילעב םירביאה תא ללוכש נמיה
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 .החלצה אלל ךא ,וילא ליבוהל םלרומאה םידעצה לכ תא ונישע לכ ,המישרב אצמנ אל 16-ש הנקסמל עיגהל םלכלרצ וניללה ,15 לשמל היה הז רפסמ וליא .תמיילתסמ הקלדבהו שקובמה רפסמה אוהש ,16 דחא רפסמ קר ונשי הז רוזיאב .רתול ןטק םכרעש ,לאמשמ םלרפסמה ןיב שפחל םירבוע ןכלו שקובמה רפסמה ןמ לודג אוה .18 לעצמאה רפסמה תא

 :הטמל הלבטב ראותמ תואוושה לש יברימה רפסמה ,תלללכ הרוצב .םירביא 7 לש תומישר תש שי הנושארה הקולחה רחאל לכ ,תמדוקה אמגודב רשאמ רתול תחא האווסה יהוז .תואווטה 4 דע עצבל ךרוצ של ,םירביא 15 לש המישרב .םירביא 7 לש המלשרב תושעל שלש לברלמה תואוושהה רפסמ רוהז .תישילשה האווטהה רחאל שקובמה רפסמה תא ונאצמ וז אמגודב

 תואוושה לש יברלמ רפסמ

1 
3 ,2 

 4. 3 6 ל
 כת

 .םלרביא א לש ךרעמב ירניב טופיחב תואוושהה לש ?ברלמה רפסמה אוה א=1תונא1082(6א)+1 :ש רמולו םכסל לכונ .א=71*2 רשאכ וכרעמ 1-ב לודג 1082א וז הדוקנב :א=2*  :ל עלגנש דע ,לדג א-ש פ"עא לונלש אלל ראשנ א .א=1082א+1 וא ,א-1=1סַאְכא :ש לבקנ ,א=2%71 םא

 .ןופלטה ךירדמב םש תאיצמל תמדוקה תונכתה תמגוד רובע ירניב שופיח עוצלבל םתירוגלאה תא התע ראתנ

 םיכרעמה תא אלמ

 תפפאדאהד ד5לתאזא

 תפפודאתז .5מאסצ
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 תנפאסא <-1

 תסאתסא <-- 00021 -תעפו1את

 53םא-סאתטמת <

 תטפהזאה2-515אס1 [5אע2ה1]

? 

 תגסהתסא -<-- םאצ2ג1-1 1ת1580א =--  םאע2ת1+1

 (תט51את'2-5₪15%0י [ תו 2ת ד ]

 = םתמסא ?)
 סת (תד5א0א > גסאתסא)

 תפפהזאג1-5858017 972[ ה1]

 <> אמא-סאתטפמ

 סיפדת

 פהמא-- סחתטממ

 תומשטה תמישרב ונניא

 סיפדת
 ספא-תטמא

 תפפהזאת2-אז52הפזא [םא22ה1]
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 :םישרתל רבסה

 .םירפסמהו תומשה ךרעמ לש האלרק (2)-(3)

 םעפ לכב .המילשרב םמש שופיחו םירבח תומש תאלרקל 200118 הנבמ (4)-(6)
 .לרנלבה שופלחה תא ליכמש (6) הנבמל םיפעתסמ

 ,ןכל .ךרעמב םירביאה לכ אוה שופיחה חווט לרניבה שופיחה תליחתתב (9)
 .6098 תאפאדאג אוה 4080א-ו 1 אוה ת150א

 תולועפה .1% הדוקפה תא הכותב תללוכש ,200א110 תדוקפ לש האלול (10)-(14)
 .דרפנ עטק תויהל תולוכי (13) דע (10)

 .ןותנה ךרעמב לעצמאה רבלאה תא םיאצומ (10)

 תא תעדל בושח ,יעצמאה רביאה לש ךרעה ןמ ןטק 58% 08גטמא םא (11)-(12)
 .₪/7221-1 ,ולנפל אצמנש רבלאה לש ךרעה

 הצובקל םירבוע ,לעצמאה רביאה לש ךרעה ןמ לודג 501 6טעא םא (13)
 .₪1721 לש ךרעהמ 1-ב לודג היהי 21580א לש ךרעהו םירביאה לש הנוילעה
 לכב הדוקפה לבא ,(13)-ב ךרוצ ןיא ,יעצמאה ךדרעל הווש פח 0ג/מה םא
 .עצבתת תאז

 אל דוע םא האלולה תלחתהל עוצלבה תא םיריזחמ .200א11מ הנבמ ףוס (18)
 .הערכה לש בצמל ונעגה

 :רשאכ הערכהל עיגהל רשפא (15)
 .(14) הרוש תא םיעצבמו המישרב רבחה לש ומש תא םיאצומ .א
 רשאכ הרוק רבדה .טקובמה ךרעה תא םיאצומ אלו ךרעמה לכ תא םיקרוס .ב

 .(17) הרוש תא םיעצבמ זאו 40880א לע הלוע 3ת1580א לט וכרע

 דוק-ודוספב תונכת 43

 רשא ,(258060 6068) דוק-ודוספ תטלשב בותכל רשפא שופיחה לש םתירוגלאה תא
 הדימב המוד דוק-ודוספ לש הביתכה .המלרזה למישרת תא םיבר םירקמב הפל לחמ
 טורלפב אלו תיללכ הרוצב םיבותכ הקיגולהו םיטרפה ומ קלחש אלא ,תונכתל הבר
 .תלנכתב שורדה

 םיעטק םיבתוכ ןכלו םיבכרומ םינבמ גלצהל יפרג לשוק םלתעל של המירז למישרתב
 התיה ,לשמל תמדוקה אמגודב .ךילהתה לש םלנוש םיקלת גיצהל ידכב םידרפנ
 סחל של .הנבהו טוטרש יישקל המרג רשא ,200א111 ךותב דע אמ58 לש האלול
 ,םינבמה תא רייצל םוקמבש אלא ,המלרז למישרתו דוק-ודוספה ןיב יכרע-דח-דח
 םלשמתשמ אלא ,אקווד םלינבמה תומשב שמתשהל ךרוצ ןיא .םהיתומש תא םיבתוכ
 .םיתנכתמ הבש תונכתה תפשל תומלאתמ רשא םילמב םירקמה בורב

 :לרניבה שופלחה תטישב ןופלטה ךירדמב םש שופיחל דוק-ודוספ תונכת ולהל

 (1) תעטזא
 (2) תמגפ סת תתעפ1 ;

14 



 (3) תאאגפ תמפתדןז\ ד 07 ;
 (4) תחגס תפפחדוהד ןוד5 ד

 (5) טאדז.א אסע ₪0 0
 (6) חסדא

 (7) תמגס 51 טמפ
 (8) תדפמסא <--

 ;  0חסא <-- 6009 עפ )9(
 תקחו )10(
 / םוד?גד <-- (תנפאסא + 4080א) )11(
 דע 5% סגטתת < תמפודוג' 5107 [ 2 ד] זחא )12(
 --< 24090א לש ךרעה ןוכדע :"ע םינוילעה םלכרעהמ םלעתה )13(

)14( ₪ 
 (15) תדפמסא לש ךרעה ןוכדע *"ע םינותחתה םלכרעהמ םלעתה <--

 (16) טאצ האלולה םולס);
 (17) דע תפפאנאגד 53407[ וד24ד] <> 5181 ספת א

 (18) אצמנ אל שקובמה םשהש בותכ
 (19) וכל

 (20) לרודלסה ורפסמו רבחה םש תא בותכ
 (21) אפ
 (22) קאפ

 ,(16) ,(15) ,(13) תולועפה תא םלפילחמ וז הטלשב םתלרוגלאה לש הביתכה רחאל
 תלנכת לש דלש םילבקמ וז ךרדב .ןהל תוליבקמ רשא לקספ תודוקפב (20) ,(18)
 רפסה ךשמהב .שרדנכ תלנכתה תא םילסלו םילשהל ךרוצ שי התע .תונכת תפשב
 דלמלתה םיללגרתה ןורתפב ךא ,דבלב המירז למלשרת תטלשב םלמתירוגלא ונגצה
 .דוק-ודוספ ןיבל המלרז למישרת תטיש ןיב רוחבל לכוי

 שי .1ו1524ת8ַד דע[עקמסאמ תמדוקה תינכתל ירניב שופיח לש ךללהת וישכע ץבשנ
 .תז5תס0א, 40008, 17221: 0 :םיפסונ םלנתשמ השולש הב רלדגהל

 :תואבה תודוקפה תא ולישכע בותכנ ,תינכת התואב (33)-(22) תורוט םוקמב

 ת1580א:= 0

 00א:= 002 511 ;

 תעוד

 תוי\ך := (ת1500א+40180א) עד
 דע 58 סחגטמה < תתפארות'ד 5107 [ 7241] זמא

 (* ןותחתה עטקב שפח *)
1 =: 00 

 וב (* ןוללעה עטקב שפח *)
 תדפמסא:= 1

 טאדצמ (תתפמדאהד 5מוסד[ םודל\ד]= 51 סחהטמת) סת (ת1ד58א0א > 40100א) ;
 ךע תעפמדא\ד 5017[ םד241] <> 541 סח\טתת זחא

 טתדדמ]א (5884 0עגטפת), '"םשב םדא ןיא')
 וז

 ותדדמ]א (584 סתגטתת), '10:'7, תפפתדאגצ אד54הדן[ זי241 ] ;

 שי ךכ םשל .08גת גוסמ םיסקדניא לש הרקמל םג אמגודה תא בלחרהל רשפא הלה

 :בותכל םוקמב ,40₪80א:=קתמס[ ₪7241] :םגו ת15₪0א:=217241[5000] :בותכל
 .4010א:=₪(1241-1 :םגו 15: 1
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 רפסמ לרנלב שופיחבו 28/2 אוה לראיניל שופיחב תואוושה לש עצוממה רפסמה
 שופיתב תואוושהה רפסמ ,א>8 רשאכש הזמ עבונ .תזתאס( 1021 אוה תואוושהה
 שופלח לש האלול עוציבב ,םלוא .לראלניל שופיחב תואוושהה רפסממ ןטק לרנלב
 לובג ןכלו יראלניל שופיח לש האלול עוציבב רשאמ תולועפ רתוי שי לרנלב
 .דבלב א>8 לאנתה יפל עבקנ וניא תולאדכה

 תלעב תנייוממ המישר שי רשאכ ?רנלב שופיחב שמתשהל ץלמומ ,ןולסלנה לפ לע
 .ףלדע לראלנללה שופיחה רחא הרקמ לכב .םלרביא 20-מ רתול

 וןלמ 2

 לפל לשמל ומכ ,תרדגומ הנוכת ?פל םירבלא רודיס לש הלועפה אוה (5?50) ןוימ

 :(0011861ת8 580006מ085) ןולמ לרדס לנשב ןילמל רשפא .םהלש ךרעה

 רתולב ןטקה ךרעה לעב רביאה ,ןולמה רחאל - (1506ת61ת8 02602) הלוע רדס .א
 ןורחאה הלהל רתולב לודגה ךרעה לעב רבלאהו המישרב ןושארה הלהל
 .המישרב

 לודגה ךרעה לעב רביאה ,ןולמה רחאל - (26500מ01מ8 0%662) דרוי רדס .ב

 ,.המלשרב ןורחאה הלהל רתויב ןטקה ךרעה לעב רבלאהו ןושארה היהי רתויב

 לדמילמ-דח ךרעמב םיכורע רשא ,םינותנ לש ןולמל םיכרד שולש גיצנ  ךשמהב
 :ךכ רדגומש 4 (רוטקו)

 ב:התתגצ[1..א] סע גתתגצ ךצעמ

 (ךת86ע610מ 5סע6) הקלרס ל"ע ןולמ 1

 ך*לרצ שדחה ךרעה תא .םינללוממ םה רוטקווב רבכ םלצבושמה םיכרעהש םיחינמ
 רוטקול םיכרע א רבכ וסנכוה םא .ןולמה רדס ?פל םיאתמה םוקמב רוטקול ףיסוהל
 .+1 לרודיסה ורפסמש ,א שדחה רביאה תא וז ךרדב רוטקול סלנכהל רשפא ,4
 :ןה תושורדה תולועפה

 .א < 1[4] :ש ךכ ,1 םוקמה תא םלאצומ .א
 .רוטקווב אבה םוקמל ךליאו 1 םוקממ םירבלאה תא םיזיזמ .ב
 .1 םוקמל א תא םיסלנכמ .ג

 08 := :ןושארה בלשה עוציבל תונכתה

=:0 
 חאדתעמ (1 <= %) גאפ אסמגעמפ 0

 דע א < [נ] דחעא

=: 0105 

8 

2 7 =00 

 ךדרעל עיגל 1 לש ךרעה ,4[%א] דע [1] םוחתב אוהשלכ רבלאמ ןטק וניא א םא
 עיבצמ -ש %+1  םוקמל >> שדחה רביאה תא סלנכהל שלש היהת הנקסמה .1
 .רוטקוה ףוסב רמולכ ,וילע
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 א ססאאע0ס 1 0 :לנשה בלשה עוצלבל תונכתה

 1+1]:= [ד];

 +1 :ל הווש היהי 1 הנתשמה ,4 ךרעמב אוהשלכ רביאמ .ןטק ונלא >% םא

 ךרוצ יא ,רוטקווב ךרע לכמ לודג א םא ,רמולכ .עצבתת אל וז 20% תדוקפו

 .אוהש רבלא ףא זיזהל

 1[4]:= א; :לשילשה בלשה עוציבל תונכתה

 םירבעמה תואצות לע ולשכע לכתסנ .(2855) רבעמ תארקנ 4 רוטקווב הקירס לכ

 .רבעמ לכב ףסונה רביאה תא תנמסמ תלבכוכ .הטמל העלפומש המלשרה וןולמב

 לרחא לרחא לרחא לרחא לרחא לרחא לרחא

 רבעמה רבעמה רבעמה רבעמה רבעמה רבעמה | רבעמה המיטר

 ליבשה לשישה | לשלמחה | יעלברה | ישילשה לנשה ןושארה | תירוקמ

10 *10 10 *8 *1 1 1 1 

12 *12 10 8 *6 6 *4 

8 12 10 8 8 6 

1 12 10 10 8 

6 12 12 0 

19 19% 12 

4 19 

 רבלא ףסונ רבעמ לכב לכ ,ןוימ לרבעמ 7 ושרדנ םירבלא 7 תב המישרה ןוימל

 .תניללוממה המלשרל דחא

 (11ם68ש 56166%10מ) תלראלנלל הרלתב ל"ע ןולמ 2

 ןללמל לדכב םיאבה םידעצה תא עצבנ .רוטקווב םירדוסמ אל םיכרע א םנשלש חיננ

 :םתוא

 .רוטקווב רתויב ןטקה ךרעה לע עיבצהל דעולמ רשא ,ת הנתשמב 1 ביצנ .א

 :וז האוושהל תולרשפא תואצות ?תש לבקנו 2[2] לא 8[4] תא הוושנ

 .1 ראשל ת .2[4] >= 4[ת] =

 .2 ךרעה תא לבקל 5 ,2[4] < 4[ת] =

 תרחא ,3 תולהל ךופהל 5 זא ,3[4] < 5[4] םא .[ת] לא 3[4] תא הווטנ .ב

 .לונלש אלל ראשל אוה

 לכ רחהאל .5[2] לא 1[א] תא הוושנש דע ,'וכו [5] ,4[4] רובע ךכ ךישמנ .ג

 האוושהה רחאל .רתול ןטק וכרעש רביאה לע עיבצי 3%  סקדניאה ,האווטה

 תא ללכ* 5[4] הנתשמהו רתולב ןטקה רבלאה לע עיבצי סקדניאה הנורחאה

 .רוטקווב םלכרעה א לכ ןיבמ ןטקה ךרעה

 לכמ ןטקה ךרעה לעב רבלאה וישכע .2[ת]-ב 1[4] תא ףללתהל שי התע .ד

 .ןושארה רבעמה םילתסמ ךכ .רוטקוב ןושארה םוקמב אצמנ םלרביאה
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 שופלחה תא םיכרוע .ת הנתשמב 2  םיביצמש אלא ,ןושארל המוד לנשה רבעמה

 א-1 ןיבמ רתויב ןטקה רבלאה תא אוצמל ידכ ,4[א] רביאה דע 3[4]  רבלאהמ

 לעבכ ןושארה רבעמב רתבנ ןושארה רבלאה ,רוכזכ .ןושארה רבלאה ירחאש םירביא

 לנשה םוקמב וכרע לפל בצו? וישכע אצמנש רתויב ןטקה רבלאה .רתו?ב ןטקה ךרעה

 .ןולמה רדסב ינשה הלהלו ךרעמב

 .טשרדנכ םירדוסמ םירבלאה לכש ךכל םלעיגמ רשא דע ,םילרבעמב םלכישממ ךכ

 :וז הטלשב ןולמ רובע תונכתה

 (1) עסת 1=:1 70 א-1 0
 (2) תאסזא
 (3) א:

 (4) עספ 1:= 1+1 710 א 0

 (5) דע 2[4] < ג[ת] צא
 (6) תת:

 67) דע 1 <> ת זעחפא
 (8) תססזא

 69) 24א.אז:= [ד]

 (10) . 1[4]:= א[ת];

 (11) 4[ת]:= אגא:
 (12) אפ

 (13) אפ ;

 .ולרחא םלאבה םלרבלאה תצובק לא 4[א-1] דע 1[4]-מ ,רביא לכ הוושנ (1)

 .1 םוקמב אצמנ םיבקועה םירביאה לכ ןיבמ ןטקהש םלחלנמ ?תלחתה בצמב (3)

 .4[א] דע 1+1[4] תא תללוכ 1[4] ירחא םיאבש םלרבלאה תצובק (84)

 ,ןכל .וישכע דע לפוטש רתולב ןטקה רבלאה לש סקדנלאה תא למסמ 5 הנתשמה (6)

 תורוש לש הקידבה ףוסב .8[4<]1[4] םא 1 לש וכרע תא לבקי ת  הנתשמה

 -מ א"ז) םותתה לכב רתולב ןטקה רבלאה לש סקדנלאה הלהי 5 ,(6)-(4)

 .(4[א] -ל דע א[1]

 ךותמ רתויב ןטקה אוה 1 םוקמב היהש רבלאהש תורשפא דלמת של (7)-(12)

 1-ש עבונ ,8><1 לבקנ םא .להשלכ הפלחהב ךרוצ ןיא ןכלו וראשנש םלרביאה

 ןטקה רבלאהש ?דכ תא רביאב ותוא ףילחנ ןכלו רתויב ןטקה רבלאה הלה אל

 ,א-1 דע האלה ןכו 2=1 כ"חא ,1=1 ןושארה רבעמב .1 םוקמב הלהל רתויב

 .ןולמה ?רבעמ םימללתסמ רטאכ
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 :וז הטישב ןולימ גלצנ אמגודל

 לרחא לרחא לרחא לרחא לרחא לרחא
 רבעמה רבעמה רבעמה רבעמה רבעמה רבעמה המישר
 לשלשה לשלמחה לעלברה לשילטה לנשה ןושארה | תירוקמ

1 1 1 1 1 1 10 
4 4 4 4 4 12 12 
6 6 6 6 8 8 8 
8 8 8 10 10 10 1 

10 10 10 8 6 6 6 
12 19 19 19 19 19 19 
19 12 12 12 12 4 4 

 (2טפס16 50:6) תועוב ןולמ וא ,(2א0תהתַקִס 5025) הפלחה ל"ע ןולמ 3

 :הטישה רואית

 םא ,םהלנלב םיפילחמו ינשה לא ןושארה רבלאה תא םלוושמ ןושארה רבעמב .א

 לשללשה לא (שדחה) לנשה רביאה תא םלוושמ התע .ןושארה ןמ ןטק ?נשה
 .א רביא לא (א-1) רבלא תא םיוושמש דע םלכישממ ךכ .שורד םא םלפללחמו
 לודגה רבלאה (העוב ומכ הלעי א"ז) "לגלגת*" הפלחההו האוושהה ךרדב
 ןורחאה גוזב ןושארה רביאה לש סקדנלאה תא םיבתוכ .המישרה ףוס לא רתויב
 ףתתשהש ןורחאה גוזב ?נשה רבלאה ןמ .1 הנתשמל ותוא םיריבעמו ונפלחהש
 םתוא קודבל ךרוצ ןיאו םירדוסמ רבכ םירביאה לכ רוטקווה ףוס דעו הפלחהב
 .םלאבה םירבעמב

 ,לשיללשה םע נשה ,לנשה םע ןושארה רביאה תא םיוושמ בוש לנשה רבעמב .ב
 .1 רביא לא (1-1) רבלא תאוושה איהש הנורחאה האוושהל דע ,'וכו

 ןורחאה גוזב לנשה רבלאה ןמ לכ ,1-ב תוחפל דרול תואוושהה רפסמ בלש לכב .ג

 .רדוסמ רוטקווה - ךללאו הנורחאל ונפלחהש

 .הפלחה ףא ןלא ובש רבעמ של רשאכ םללתסמ ךילהתה .ד

 :הפלחה י"ע ןולמ לש אמגוד

 הפלחה רתאל הפלחה רחאל הפלחה רחאל ןושאר רבעמ
 תישילש היינש הנושאר 4=1 לרוקמ

 ןושאר רבעמ ףוס

 4, (ת רש 4 4203 1 45 4 08 0% 4 03 סא
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 הפלחה רחאל הפלחה רחאל לנש רבעמ

 הילנש הנושאר 3=1
 לנש רבעמ ףוס

 4 הת סו 4 60 | ₪42 ו

 הפלחה רחאל ?שילש רבעמ
 הנושאר 2=1

 לשילש רבעמ ףוס

 ןוימה ףוס 1 ₪ ₪ 4 = ₪ |

 וא ,רדוסמ רתול הלה רוטקווה םא .רבעמ לכב 1-ב דרי 1 לש ךרעהש ךכל בל ומיש

 .רבעמל רבעממ רתוי דוע תדרל היה לוכ* 1 לש ךרעה זא ,ןייוממ

 :תפסונ אמגוד

 לנש רבעמ רחאל רחאל רחאל ןושאר רבעמ
 הפלחה הפלחה הפלחה לרוקמ רודלס

 3 תלשילש הלינש הנושאר 8=1

4 4 4 4 7 

5 5 5 7 4 

6 6 7 5 5 

7 7 6 6 6 

 ןולמה ףוס 0 ןושאר רבעמ ףוס

 .ףסונ רבעמב ךרוצ ןיא ןכלו 0-ל 3-מ ינשה רבעמב דרי 1 ,וז אמגודב

 :תועובה תטישב ןולמ תלינכת

 (1) 1:=א;
 (2) חאצמ < 0

 (3) תססזא

:1 (4) 
 (5) קסק 1=:1 70 7-1 0

 (6) דע 1[4] > א[1+1] צא

 (67) תוסזא
 (8) ?א\אד:=

 (9) 1[4]ן:=
 (10) 1+1[2]:= א:

1:1 (11) 

 (12) אפ ;
:1 (13) 

 (18) אפ ;

100 



 :רבסה

 .םלרבלא א שי לרוקמה רוטקווב (1)

 גוזב ןושארה רביאה לש ךרעה תא לבקמ 2  הנתשמה .תוגוזה תאוושה 6(6)-(12)
 .קדבנש ןורחאה

 קודבנש ןורחאה גוזה האבה םעפב .1 לש לפוסה ךרעה תא לבקמ 1 הנתשמה (13)
 תופלחהה ךלהמב הנתשל קרו 0 לש שדח ךרע לבקי 2 הנתשמה .1-1 רבלאמ ליחתל
 .(6) הרושב 1 תדוקפמ האצותכ הנעצבתתש

 (%) ןולמה תוטלש ןלב האוושה 08

 הקירס י"ע ןולמ .א

 ול תושורד עצוממבו תורחאה תוטישב רשאמ רתול ןטק תואוושהה רפסמ וז הטישב
 שופלח תטלשב םלשמתשמ םא תואוושהה רפסמ תא ןלטקהל רשפא .תואוושטה א4
 .קדבנש רביאה לש םוקמה תא אוצמל ?ידכב יראלניל שופלח תטלשב םוקמב לרניב
 .א*1082א-ל ברקתמ תואוושהה רפסמ וז ךרדב

 רפסמ ,הכורא רתוי המישרהש לככ .לודג תופלחהה רפסמ הקלרס י"ע ןוימב
 .לודג רתול תופלחהה

 תיראלניל הרלחב *"ע ןולמ .ב

 לנשה רבעמב .םלרהחאה םירבלאה א-1 םע ןושארה רבלאה תא םלוושמ ןושארה רבעמב
 םיוושמ ?לשילשה רבעמב .ולרחא םלאבה םירביאה א-2 םע ?נשה רבלאה תא םיוושמ
 הווש תואוושהה רפסמ .'וכו ולרחא םיאבה םירביאה א-3 םע לשילשה רבלאה תא
 :אוה ומוכסש לטמתלרא רוט והז .(א-1)+(א-2)+.....+2+1 :ל

 +א-1כא ב (--) [(א-1)+1] = (-םירביאה 595 -) (ךורחא + ךרשאר)
2 2 

 ,ןכ-םא של .ולרחא םלאבש םלרבלאה לכ ןיבמ ןטקב 1[4] תא םיפללחמ 1  רבעמב
 רפסמ וז הטישב .םלרבעמה א-1 לכב תופלחה א-1 שי ןכלו רבעמ לכב תחא הפלחה

 .וקלחב וא ואולמב רדוסמ ?רוקמה רוטקווה םא םג ,ההז תואוושהה

 תועוב ןולמ וא ,הפלחה ?"ע ןוימ .ג

 ךא ,תיראנלל הריחב ?"ע ןולמ רשאמ תלטמתמ הנלחבמ רתו* הללעל הנלא וז הטיש
 לכ רחאלש ןולכמ /₪א-1 אוה םירבעמ לש ?לברלמה רפסמה .הנממ תבכרומ רתול איה
 הרליחב :"ע ןולמב ומכ ,וז הטישב םג .רדוסמ רבכ ףסונ דחא גוז תוחפל ,רבעמ
 האוושה שלש דע ,ינשה רבעמב א-2 ,ןושארה רבעמב תואוושה א-1 שי ,תיראניל
 .א(א-2/)1 אוה תואוושהה רפסמ ,ןכל .ןורחאה רבעמב דבלב תחא

 ןיאש םירבעמה ,ללכ ךרדב .םירבעמה א-1 לכ תא עצבל ךרוצ יא םירקמה בורב

 ונילא ןוכסיחתה ןכלו ןטק תואוושהה רפסמ רשאכ ךילהתה םויסב םה עצבל ךרוצ

 הפלחה הלהתש ,אוה יוצרה .תופלחהה רפסמ איה וז הטלשב תלרקלעה היעבה .לודג

 .תלראלנלל הרלתב י"ע ןולמב רומכ ךילהתה לכב א-1 ונילהד ,רבעמ לכב תחא

 א(א-8/)1 רמולכ ,תואוושהה רפסממ תלצחמ אוה עצוממב תופלחהה רפסמ ,השעמל
 /- ךילהתה לכב תופלחה .ךי
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 .הדובעה תליתתב םירדוסמ טעמכ םינותנה רשאכ שמתשהל לאדכ וז ןוימ תטליטב

 .ןטק רתול היהל תופלחההו תואוושהה רפסמ םגו םלרבעמה רפסמ

 הצלמה .ד

 .(20-מ הטמל) ןטק םירבלאה רפסמ רשאכ בוט הקירס ?"ע ןולמ =
 .הלודג המלשרה םא בוט הריחב *"ע ןולמ *

 םלרביא קר ףילחהל שיו תנליוממ טעמכ המלשרה םא בוט הפלחה ?"ע ןולמ *

 .ןולמה רדס ?פל םנלאש םלטעמ

 .ןאכ ורכזוהש ולאמ רתוי תוליעלו תובכרומ ןוימ תוטיש שיש ןייצל ?וארה ומ

 .תונכתל תולבוקמהו תוטושפה ןה וגצוהש תוטיסה

 ןולמה תפנכת 5

 .המלרז ימישרת םע המילש ןולמ תלנכת אמגודל גלצנ ןולמ תוטלש קרפל םוכיסכ

 :לעפמב לעופ לכ רובע םיאבה םינותנה םימללקש היננ

 .םש -

 .תרוכשמ -

 .ותדובע תוכיא תא םירלדגמ רשא 6 ,5 ,4 םלנולצה תשולשמ דחא -

 שרדנה טלפה תא ךורעל ,בשחמל םתוא אורקל שי  .םלרדוסמ םנלא הלא םינותנ

 .ותוא גיצהלו

 .דבועה םש לש לתבפלא רדסב (תנילוממ) תרדוסמ םידבועה תמלשר אוה טלפה

 ןויצה דוק םוקמב .ןו?צהו תרוכשמה ,דבועה םש תא םיללוכ דבוע לכל םלינותנה

 ,'פ' םוקמב '100' ,'4' דוקה םוקמב 'אעמצ2טצגא' :ולש יוניכה תא סיפדהל של

 .'0' םוקמב 'אששלג'-ו

 םלנותנה תא ארקנ .המירז םישרת ןיכהלו ןולמה תטלש תא עובקל שי הליחת

 רובעב םוקמה תא אוצמל הלהת הטלשה .ןורכזבש ךרעמב םתבצה תעב םתוא ןיימנו

 ל"ע ןולמ רמולכ ,הז םוקמב ותוא ביצהלו תומש לש רדוסמ ךרעמב שדחה םשה

 .הקירס

 :תלנכותב ורדגו*ש םילנתשמה

 .וב לפטל לכות תלנכותהש םידבוע לש :למיסקמ רפסמ :אגאסטפנא

 .(םלוות לש ךרעמ) לעופה לש םשה תא קיזחמש ךרעמה לדוגג :[]1

 .טלקכ לבקתהש דבועה לש םשה תא קיזחמש ךרעמ :סטמפ

 .שדחה דבועה לש ןויצה :121צטא 61

 .שדחה דבועה לש רכשה :8ְ508

 1-מ אוה םוחתה .0/8כ 080258 ךרעמה רובע סקדניא לש םש :אאץסא

 .0א₪08-ל דע

 .וילשכע דע ונארקש םידבועה רפסמ :א8)152 סטסנא

 ךרעמ ומצעב אוה 0/21%-ב רביא לכ .םלדבועה תומש לש ךרעמ :סצפזא

 .םידבועה ןמ דחא לכ לש םשה תא ללכמש

 דחא אוה ןולצה .1 דבוע לש ןויצה תא 1 רביאב ליכמש ךרעמ :ז?זצוא

 .'60' וא ,'8' ,'ג' תויתואה

 .1 דבוע לש רכשה תא 1 רביאב ליכמש ךרעמ :%8

12 



 ו-

 .115248 סטפדא-ל דע 1-מ אוה םוחתה .סטפזא ךרעמב סקדניא לש םש :אפעגת
 .סטמפ 8 ךרעמב אצמנ ומשש ףסונה לעופה רובע םידבועה תמישרב ןוכנה םוקמה :א152ג5 תג( .סטפס 0842458 ףסונה לעופה לש םשה סנכולי ובש ןוכנה םוקמה תא םיאצומש דע חתשמ וכרעש לנאילוב הנתשמ ו

 .ךשמהב גצומ וז הלעב ןורתפל המירז םישרת

 .(תלנכתב (54)-(18) תורוש) לשאר המירז םלשרת .א

 (אסצ

 505) תאס
 אזפקהת סטפנא

 לנותנ ארק

 שדח-דבוע

 :רבסה

 .םלידבועה תומש תא קיזחהל לדכ הצקוהש (אג% 0טפ18א) ךרעמה לדוג לע הלוע אל (15248 0שע14א) ץבוקה לש ולדוגש םיחינמ .ץבוקה ףוסל םיעיגמ אל דוע לכ םינותנב לופיטה תא םיכלשממ



 (תלנכתב (25)-(22) תורוש) שדח דבוע לש םינותנ תאלרק .ב

 ארק

 סטפס סח תסתפ1ז

 [אתאסא]

 ארק

 50 ,טחתכתפא

 ךד21צטא.סאטתסתפא

 :רבסה

 ךרעמל ןתוא םלסינכמו ףסונה דבועה לש םשה תא תוביכרמש תויתואה תא םלארוק

 ענמהל לדכ .תינכותב ע0א..20 תאלול ךותב תישענ וז האלרק .פח1 58
 למל חונ לבא ,לטרדנטס ונלאש שדח הנבמב ונשמתשה ,םלשרתה לש רתי ךוביסמ
 ולובגו סקדנלאה םש םושר הנבמה ךותב .20..708 הדוקפה תא לקספב תנכתמש
 50 םלנתשמה תא םיארוק ךכ-רחא .ןוילעהו ןותחתה
 .דבוע ותוא רובע 121צ0א 0₪42258-ו

 (תלנכתב (43)-(26) תורוש) דוביע .ג

 סירביא תזזה
 כרחא םמוקמש

 קמפ .סטתסתפ

 :רבסה

 0/8כ 0842458 ןותנה רובע תומטה תמישרב םיאתמה םוקמה שופלח אלה ןולמה תטלש
 ,םיאתמה םוקמה תא םלאצומ רשאכ .הקירס י"ע ןוימ םיעצבמש א"ז ,ארקנ וישטכעש

 .המישרה ףוס ןוולכ לא ךליאו הז םוקמב םימושרש תומשה תא דחא םוקמב םיזיזמ
 .שדחה םשה רובע םוקמ הנפתמ ךכ
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 (תלנכתב (33)-(26) תורוש) שדחה םשה רובע המלשרב םוקמ שופיחה .ד

 המישרב

 11152תת <--

 אסחתפמ5 <-- ץתסטמ

--> 11528 

 50006 (א15קתמ)

 אסתפמפ
 תאפ (115קת<=

 אדפסתפ-
 סטפנא)

 152תת.-תתסתפה

52 -4> 

 ו61תקמפ <+-

 עתזפמ

 :רבסה

 דע ,המישרב תומשה ןמ דחא לכ לא 0טמעכ 0842058 לש האוושה י"ע השענ שופיחה |
 ולונלכש םוקמב אצמנ הז םש .ונממ לודג רתול ליתיבפלאה וכרעש םש םיאצומ רשטא
 םשה תא םיטלוק רשאכ .0/עכ 040458 י"ע ותוא ףילחהל ךירצו 1528 ₪
 לתלחתהה וכרעש) 15248 הז הרקמב .שופיח תושעל ךרוצ ןיא ןושארה דבועה לש
 .האלולל ללכ םיסנכנ אל ןכלו (0 וןיידע וכרעט) !!15208 ,0טכ1%-מ לודג (1 אוה
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 סטתס 0820258 לרחא םמוקמש םלרביא תזזה .ה
 .(תינכתב (43)-(34) תורוט)

 לרחא םמוקמט םלרביא תזזה

 סטממ .סזותקת 8%

 סטפנא [5000(א159ג8) ] :=סטפזא [עוד5תת] אז5פתא:=אז52ה8 סטפזא

 90 [5000 (אצ59ת8) ] :=1[90תת [אוד5קת] ודת סזזתסת פז

 2צצטא [8000 (א159תּפ) ] := ץ2דצטא [א155]

 סטפנא [150ת8--סזתסתפ]

 <7- טמפ -תכת פז

 90זתת [אוד5קתת -סצתסת5₪]

 <-- 801ת8-סתסתפ₪4

 ל2צצטא [וד5פתת -סתסת5₪]

 <-- 221צטא ., סוזתסת

 111528 סעפצא <--

 אז5קת-סטפצא + 1

 :רבסה

 לרודלס רפסמל וא )15248 01120458 ירודיסה רפסמל הווש ומוקמש םש לכ םיזיזמ

 תזזה ?"ע הנפתהש | םוקמב 0ץעכ 082451 | םימשור | .לודג רתוכ

 תוליבקמ תולועפ םיעצבמ .א1524א 0טס1א-ל 1 םיפיסומו סטס1א [עד8238 640458]

 לכ הזזהב ךרוצ ןיא ןושארה דבועב םילפטמ רשאכ .םלנויצו רכש רובע םיכרעמב

 לכ עצבתת אל .1-ל הווש 1115248 6842488-ו 0-ל הווש ןיידע 115288 סטסנא

 .האלולל ללכ סנכנ אלו הזזה
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 (תלנכתב (53)-(45) תורוש) טלפה תקפה .ו

 בותכ
 סטפצא [ע1ד598מ] ,

 508 [אד5פתפ]

 :רבסה

 .דבוע לכ לש רכשה תאו םשה תא םיבתוכ

 .(תלנכתב (52)-(48) תורוש) ןויצב לופיט .ז

 צא
 [אד55הת]

 אזפפתפ:=נ ,
 אדפקתת .סטסדא

107 



 ןולמה תינכת .ח

118 

 קתססת1 ג5%0ת0113 (דאעטצ , סטצעט1) ;
00 

; 00 1= 00 

; 001=25 
 ןיצקמ

 םז] סטמכ= תגסאמכ גתתגצ [1..סתעסמ] סע 0.
 גת

 ודב סטפדא: 0. אסא;
 א6חגקספ : ת00א,;

 א0% :

 ןוז52גת, אד5עגת סחגסהפמ : 1. .אאסטסדא;
 סטפנא : אתתגצ [1. .אאאסטפדא] 0ע 51 ספ

 50ח.ת : גתתגצ [1. .אאגאסטפדא] סע תת;

 ך?2ךצסא 6תגכגפה : ג.
 ך21צטא : גתתגצ [1..אגאסטפדא] סע ''..'';

 סטמפס סחגתג5א : 58% סטמס
: 0251 50.5 

 םססזא

 ד5פ38 0טמ1א:=0 ;

 חטתזתמ אסצ ם0ע גאפ (ו15248 סטפנא < אגאסטפנא) 0

 סא

 חתדדש[א ('ןויצו רכש ,םש טקה'))
 עסת אגאסא:= 1 70 סתפסע 0

 תפגע (0טפס 612458[ 480%] ) ;

 תמאפז,א (5088 058, ך21צטא 6140251) ;
;1 =:115242 

 014285 := תחש ;

 ווד, אסחגקספ באס (אד5ק45 <= וז5048 סטפדא) 520

 ךע סטמפ 02451 < סטפ1א[אד5ע48] צמא

5 =: 05 

 וו

; (5000)015945 =: 1115248 

 ז5פ2ת 0142458:= 159;

 708 415242:= אז5קג8 סטפ1א תסוזא'ס ןוד5קג8 זז 20

 זא

; [ 15289 01 =: [ ( 5000)01115248 ]001% 

; [ 111524] 50112 =:[ (5006)15248 ] 50142 

 21צטא [ 50060%15288) ] := די2דצסא [ וז5ק49 ]

 אפ ;

 סטפן [עוד52 8 040458] : מכ 1;

 5018 [א15248 0840458] : 505 0

 ך21צשא [א15248 084045₪] := דא

 1115248 07018:= דג 01

 אפ ;
 עסא א15ק48:= 1 0 עד5ל4ת סטפ1א עס

 תתסזא

 חאדמ (0טפ 1 15248 ] : 15, 5088 08422458:10:2).;

 655 ץ2זצשא[אד52428] סע

 'ג':טאדדמזא ( 'נ2טצגא' :10) ;

)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 
)7( 
)8( 
)9( 

)10( 
)11( 
)12( 
)13( 
)18( 
)15( 
)16( 
)17( 
)18( 
)19( 
)20( 
)21( 



 (50) 'ם':ודדפתא ('דסט':5) ;

 (51) '0':טתדדימזא ( אונ ' :8)
 (52) אפ

 (53) םאפ
 (54) אפ.

 :רבסה

 08801-ש ןויכמ .האלול תרזעב ות רתא ות ,םשה תויתוא תא םיארוק (22)-(25)

 וכללתשי וארקלש םינושארה םיוותה 25-ש >אוה רבדה שורלפ ,25-ל הוושט

 .סטמפ 612458-ל

 לבקתיש ,רפסמ םיבתוכש דע םיחוור לש אוהשלכ רפסמ ריאשהל רשפא םטה לרחא

 לש ךרעה עיפוהל ךלרצ רפסמה לרחא דימ .50\ת 0ם40258 לט וכרעכ

 תוור ריאשנ םא .'0' וא '5' ,'ג' םלכרעה ןמ דחא א"ץ ,ץ21צטא ₪

 ןותנל םורגיו 121צשא 0842451 לש וכרעכ לבקתי תוורה ,רפסמה לרחא דחא

 .לוגש

 ,הזכ רדהמב .האלולב ךרוצ ?לב המלש תזורחמ אורקל םירטפאמ םלרדהמה בור

 תורושה תא ףילחהל לכונ ,האלול ילב תגסאתפ התתגצ סע את אורקל לוכיש

 :תחא הדוקפב (25)-(23)
 תא (סטמכ 0458 5018 05 ך21צשא 6ה42458)

 ."שדחה םשה רובע המלשרב םוקמ שופיח" עטקה רובע לקספ תודוקפ (28)-(33)

 .%15248+1=:1115248 בותכל רשפא (32) הרושה םוקמב

 ?"ע םלרדגומה םינותנ יגוס רובע קר אל תורדגומ ?תעע-ו 5000 תויצקנופה

 :לטמוטוא ןפואב םירדגומה םיגוסה רובע םג אלא ,שמתשמה

 ,11=)10(5000 ,לטמל - 1אדתסתת =

 ,5000('ג')='' ,לשמל - 045 =

 .7=)74158(8000א05 ,לשמל - 3001תגא =

 ."סטמס 6840458 ?רחא םמוקמש םירביא תזזה" עטקה תונכת (34)-(44)

 םוקמ תונפל ?דכ םידבועה לש םלנותנה תא םיזיזמ (39)-(34) תודוקפב

 דבועה לטרפ תא םיסינכמ (43)-(40) תודוקפב .טדחה דבועה רובע המישרב

 .ןולמה רדס לפל ול םלאתמה םוקמל טדחה

 הלעבה ןורתפל תפסונ ךרד .ט

 הכרואו 3 הבחורש הלבט ןלכהל לרשפא הרואכל היה .םינותנ לגוס 3 טי דבוע לכל

 םלרבלאה לכש ,אלה ךרעמל םדק תטלרד לבא ,(לדמלמ-וד ךרעמ) םידבועה רפסמכ

 הדשהמ וגוסב הנוש (518₪4 0/שמכ גוסמ) "םש" הדשטה ,ןאכ .ההז הרוצב ורדגולי

 םינוש רשא ,םלנותנה לפוא .(0848 לש חווט-תת) "ןולצ" הדסהמו (3ַתגז.) "רכט"

 םינותנה תרדגה םע דתא לכ ,םינוש םיכרעמ השולש רידגהל בללחמ ,םהלש הנבמב

 .המושרכ לעופ לכ לש םינותנה תא רידגהל איה תפסונ תורשפא .ול המלאתמה

 .9 קרפב ןודנ הז אשונב

 אורקל רשפא הלה .הקירסה טטלשב םינותנה תאלרק ןמזב השענ ןולמה וז  תינכתב

 .לשמל ,הפלחה ?"ע ןולמ תטלטב םתוא ןיימל ךכ-רחאו םינותנה לכ תא הליחת
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 ,סטעדא םלכרעמל םידבוע ?נותנ לש תיארקא האלרק תגצומ האבה תלנכתה עטקב
 .םידבועה תומש לש יתיבפלאה רדסה לפל םתוא ןי?מל ילבמ 121צ0א-ו 08

 (1) אדפסגת סט:
 (2) אדתמ (אסצ םסת) האש (אדפשגת סטסדא < אוגאסטמדא) ם0

 (3) | תעסזא
 (4) וודפ\ת סטפדא:= עוד53ת סט דו+1
 (5) חתדדמא ('ןויצ ,רכש ,םש שקה');

 (6) עסת אגאסא:= 1 70 סת 0
 (7) תמגפ (סטפדא [אדפפגת סטפדא] [ו\אסא]) ;

 1 תחגסזא (50גת [אדפפ\ת סטפדא] , ץ2דצטא[וודפפתת סט 4] )
 9 אפ ;

 :רבסה

 םה 021% ךרעמה לש םלרבלאה .0%21% ךרעמב ומוקמל םש לכ םיארוק (6)-(7)
 םוקמה תא שרופמ ןפואב ןייצל ךירצ ןכלו 5881 0/0 גוסמ םיכרעמ םמצעב
 לנש םלמושר וז הדוקפב .םלנותנה תא םלארוק וילאש הזה ךרעמה ךותב
 .םיעבורמ םילרגוס ןלב בותכ םהמ דחא לכש ,םיסקדניא

 תורושבש תודוקפה םוקמב תחא הדוקפ קר בותכל םירשפאמ רשא םירדהמ םנטל
 תפאגס (סטפדא[אד5עג8 0טס14])  :הלהת השדחה האלרקה תדוקפ .(7)-(6)

 ךותב .הפלחהה תטלשב התוא ןילמל רשפא ,0%21% ךרעמב תאצמנ תומשה תמלישר רשאכ

 ףוסב ."םירביא תפלחה" ארקנש עטקה תא יביטרטיא ןפואב םיעצבמ ןולמה עטק
 רבלאה לש רפסמה תא 1 הנתשמה ךותב םלמשור ,"םלרבלא תפלחה" לש הלועפ עוציב
 םלרבלאה 2 ןיב הפלחה השעית האבה םעפב .ףלחוהש ןורחאה גוזב ןושטארה
 ךילהתהו 0 ירוקמה וכרע םע ראשל 1 ,םלרביא ףילחהל ךרוצ ןלא םא  .םינושטארה

 ןיא ,םדוקה רבעמה לש םויסב 1=1 לבקנ םא םג .לועפל קיספל 0ה20..1118 לש
 .האוושהל םלירבלא תוגוז וראשנ אל לכ ךישמהל ךרוצ

 :הז עטקל המירז םלישרת

 15קתא ----

 ןוצפפתת ,סטסצא

 אדפפהת <-ז,

100 



 סטפצא [ד]>

 סטפצא [1+ג]

?2 

 סטטפ .סאתסה58 -<-- סטפצא (ד] ;

 פסוזתת .סגסת5 4- 503הת [1];

 ל2צצטא סאגפה58 <-- 221צשא[1] ;

 סטפנא [צ] <-- סטפצא [1+1] ;

 פ08תת [ד] <- 5סאתפת [1+1];

 ע2דצטא[ד] <- ע2דצטא[1+נ] ;

 סץסצא [1+1] =- סטמפ .סאת 511 ;

 508גת [1+1] <- סאגת סת;

 2נצסא [1+1] <--2דצטא סופת

 :ןלהל ןתלנ ןוימה עטק רובע דודלקה
 (1) אאז5ע34ת := וד5048 סטסדא

 (2) חוזממ אדפקגת > 0
 (3) תתסנא

)4( = 

 (5) עס0א 1=:1 70 א15ת45ת-נ 0

 (6) דע סטפדא[ד] > סטפנו[ 1+1]

 67) דיזמא

 (8) תססזא

 (9) סטופ 0840454 := סטפדא[ד]

[509]1 =: 010458 50148 (10) 

 (11) ך21צטא 0ה40458 := ע21צטא[1] ;

 (12) סטפ1א[1] := סטפו[1+1 ]

[50845]1+1 =: [50848]1 (13) 

 (14) ד2דצטא[1] := ד21ווא[1+1]

 (15) סץפ1א[1+1] := סטפפ

 (16) 1+1[508] := 8008 סח;

 (17) 121צטא[1+1] := ד21צשא 65,

5 1 =: (18) 

 (19) אפ ;
5:1 (20) 

 (21) עם,

 ."םירביא תפלחה" עטקל תוסחילתמ (19)-(5) תודוקפ
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 גוזלמ 4

 םגש דחא רוטקוול םתוא דחאל םלצור רשא ,םלנליוממ םלרוטקוו ינש םנשלש היננ
 רוטקוול הלאה םירוטקווה ?נש תא ףרצל איה הטושפה ךרדה .ןליוממ היהלי אוה
 הדבועה תא תלצנמ הניא איה לכ הליעל הנלא וז הטלש .ותוא ןילמל כ"חאו דחא
 .םינללוממ רבכ םלרוטקווה ינשש

 רבכ םירוטקווה לנשש הדבועה תא ןובשחב תחקול גוזלמל הליעל רתול* הברה הטיש
 רתול ןטקה רביאה תא םיריבעמו םירוטקווה לנש תא ליבקמב םיקרוס :םינילוממ
 הטלש .דעלה רוטקוו אוהש ,ישילש רוטקוו לא םלרוטקווה לנש לש םלרבלאה ןיבמ
 הרטמה רוטקווב הלהלש רביא לכל תחא הרבעהו תחא האוושה קר תביליחמ וז
 לודג רתויל הברה רפסמ תמועל ,תורבעה א-ו תואוושה א ולהל האצותכ .ןללוממה
 .תורחא ןולמ תוטלשב תולועפ לש

 :םלרוטקוו לנש גוזלמל תלינכת

 (1) קפססתג 1206 (1אפטצ , סטנקסטד) ;

 (2) טתת
 (3) ב, 2, 0: גתתגצ[100..1] 0ע אתת,

 (4) ך, 1, א, א, א, עת: תאדתסתע
 (5) | תססנא

 (6) א:=0; א: (* תחא הרושב תודוקפ יתש *)
 (7) חת1דתזא ('ג רוטקוו לש םירבלאה תא סנכה');

 (8) ווד מ אס ₪0 0
 (9) תפסזא
 (10) א:=

 (11) תתגפ (4[א])
 (12) אפ ;

 (13) חתזדמשהא ('5 רוטקוו לש םירביאה תא סנכה');
 (18) טאדז ₪ אס סע 0

 (15) תחסזא
 (16) א:= א+1(

 (17) תתופ (4[א])
 (18) תאפ ;

 (19) ד:
1:12 (20) 
 (21) א:=0

 (22) טחזזמ (ד <= א) גאפ (נ <= א) 0
 (23) תא
 (24) א:=

 (25) ךח 1[4] < 8[] עא
 (26) תטסזא

 (27) 0[א8]:=
1 (28) 

 (29) ְי אפ
 (30) וכ

 (31) תא
 (32) 0[א]:= 1

 (33) דע ג[1] = 5[] חמא
 (36) ך:= 1
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1 =:1 (35) 

 (36) אפ
 (37) אפ ;

 (38) דע 1 << א דחא

 (39) עסא ת:=1 10 א 0

 (40) פססזא

; 1+%=:% (41) 

 (42) 0[א]:= א[פ]
 (43) אפ

 (44) תזפמ

 (45) דת << א חחא

 (46) עסת ת:=7 10 א 0
 (47) תססזא

 (48) : 8א:= 1

 (49) : 0[א]:= 5[ע]

 (50) קאפ
 (51) תאע,

 :רבסה

 .המאתהב 6 ,8 ,4 םיכרעמב םיסקדניאה תא ונייצי 1, 1, %א םלנתשמה (4)

 .0-ל ותוא םיסינכמו 8-ב וא 2-ב אבה רבלאה תא םירחוב (22)-(37)

 תא םיריבעמ .8-ב אבה רבלאהמ ןטק 4-ב אבה רביאה ובט בצמב לופלט (26)-(29)

 .6 שדחה רוטקוה לא 4-מ רבלאה

 ןמ ןטק 8-ב רבלאה רמולכ) 8-ב אבה רביאהמ ןטק וניא 4-ב אבה רביאה םא (32)

 .6 שדחה רוטקול 5-מ רבלאה תא םלריבעמ ,(ול הוושט וא ,4-ב רבלאה

 ,ןכל .דחא רביא קר 0-ל םיריבעמ ,םלווש 8-בו 4-ב םירבלאה םא (33)-(34)

 3-מ רבלאה תא לכ ,6-ל רבלאה תא ריבעהל *לבמ 4 לש סקדניאה תא םילמדקמ

 ךלרצ םלרביאה לנש תא ריבעהל םיצור םא .(32) הרוטבש הדוקפב ונרבעה רבכ

 תא םלריבעמ ונילה ןולוולש לש הרקמב .(34)-ו (33) תורושה תא טלמשהל

 .4-ב ורוקמש רביאה תא - כ"חאו 5-ב ורוקמש רביאה

 םיפסונ םלרביא ןלא רשאכ םירוטקווה דחא לש םירבלאב לופלט (38)-(50)

 ו .רחאה רוטקווב

 םיריבעמ ,םיפסונ םירביא ןיא 8-בש העשב ,-ְב םלרביא וראשנ םא (38)-(43)

 .הז רחא הזב 6-ל םתוא

 םירביא םלריבעמ ,4-ב םלרבלא רבכ ןיא רשאכ םירבלא וראשנ 8-ב םא (44)-(50)

 .0-ל הלא
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 םלל?גרת 5

 תולאשש 1

 לדכ ,הז קרפב תומושר רשא תוטלשה שולש לפל ןוימל תוינכתה תא הנש (1)
 .ןטקל לודגמ ,דרו* רדסב ןולמ הנעצבתש

 םע םללק רוטקוו ןיימתש ידכב ,הקלרס ל"ע ןוימל הגצוהש הטישה תא הנט (2)
 .(אמגודב גצומש יפכ אלו) םיכרע

 השולש גזמתש ?דכב םינייוממ םלרוטקוו ינש לש גוזלמל תלנכתה תא בחרה (3)
 .םינללוממ םירוטקוו

 :האבה ךרדב לעפתש לדכ ,תועובה תטלש לפל ןולמה תינכת תא הנש (*) (4)

 ומכ ,תואווטה ?"ע (ם םוקמ) המישרה ףוסל לודגה רבלאה תא ריבעת .א
 .הז קרפב גצומש

 םלרבלאה ןמ בכרומש ,ןורחאה גוזה ןמ לחה ,תוגוצב םירבלאה תא הוושת .ב
 רבלאה תא רלבעתו (1,2) םירביאה ןמ בכרומש ןושארה גוזה דע ,(ת-1,ם)
 .ןושארה םוקמל רתולב ןטקה

 .'א-ל המוד ךרדב ,ם-1 םוקמל ולדוגב לנשה רבלאה תא ריבעת .ג
 .'ב-ל המוד ךרדב ,2 םוקמל ונטוקב ינשה רבלאה תא ריבעת .ד

 .ןילוממ רוטקוו לבקנ רשא דע וז ךרדב הנכשמת תורבעההו תואוושהה

 לש םוקמהמ קר דימת ללחתי רבעמ לכש ידכ תמדוקה הטלשה תא בחרה (*) (5)
 .הנורחאה ?נפלש הפלחהה לש םוקמל דע קר עיגיו ,תמדוקה הפלחהה

 תולנכת 2

 םוטרש יפכ ,קתוו תונש יפל העובק הניה תיברלמה תרוכשמה םלוסמ ןוגראב (1)
 לפל גוהנל הבוח ןיא ,3-מ תוחפ וא ,קתוו תונש 25-מ רתול שי םא .הלבטב
 , .ולא םיללכ

 תיברימ תרוכשמ קתוו תונש
1-5 -.475 
20 -.578 

13 -.682 
1-0 -.810 

2|5 -.950 

 הלהל טלפה .םהלש קתווה תונשו םלדבוע לש תומש טלקכ תלבקמש תינכת בותכ
 תונש לפ לע םהלש תיברלמה תרוכשמהו םידבועה לש תומשה תא ליכל רשא ח"וד
 .קתוו תצובק לכב םידבועה רפסמ תא סלפדהל של םויסב .קתווה

 ,ןולצחה תא אוצמל לדכב תינכת בותכ .םירדוסמ אל םיכרע לש רוטקוו ןותנ (2)
 :ןורתפה לבלש .רוטקווה לש יעצמאה ךרעכ רדגומ רשא

 .הלוע רדסב םירבלאה תם תא םלרדסמ *
 .(תם+2/)1 אוה לרודיסה ורפסמש ךרעה אוה ןויצהה ,לגוז-לא אוה ם םא *
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 םהלרפסמש םירבלאה  לנש לש עצוממה אוה ןויצחה ,יגוז אוה ם םא .

 .(ת/2)+1 ,ם/2 םה םללרודלסה

 לתלבפלא רדסב תנייוממ המלשרב םירדוסמ םיוסמ ס"יבב םלדלמלת לש תומטה (3)

 תלנכת בותכ .תנילוממ ?תלב המלשרב םלאצמנ םלשדחה םידלמלתה לש תומשהו

 תארוק כ"חאו ךרעמב םתוא המש ,םלשדחה םלדלמלתה לש תומשה תא תארוק רשא

 המישר  הסיפדמ תלינכתה .רפסה תלבב םידמול רבכש םידימלפה לש המלשרה תא

 .תנללוממה המישרה לש האלרקה ןמזב םידלמלתה לכ לש תנכדועמ

 תורדוסמ ןניא םידלמלתה תומש לש תוצובקה יתש רטאכ (3) ליגרת לע רוזח (4)

 .טלקה ןמזב

 :טלק :גוס לנש טל תודלבא תבשהב תלפטמה תינכתל (5)

 .ולש ןופלטה רפסמו אצומה םש ,האלצמה רואית =

 הדיבאה רואלתו דבאמה םש =

 הרוש הסיפדמ תינכתה ,האלצמה רואלת ןיבל הדיבאה רואלת ןיב המאתה שלי םא

 :םלאבה םלטרפה םע

 .ולש ןופלטה רפסמו אצומה םש ,דבאמה םש ,הדיבאה רואית

 הסלנכמו ?תיבפלא רדסב ןושארה גוסה ןמ טלקה תא תרדסמ רשא תינכת בותכ

 שופיח תכרוע אלה  לנשה גוסה ןךמ טלקה תא תלבקמ איה רשאכ .ךדרעמל ותוא

 .המאתה תמללק םא קודבל ידכב ,ןילוממה ךרעמב ירניב וא יראניל

 םנלא גוסה ותואמ םיטלרפהש חינת ולשכע .5  קרפב 11  ליגרת תא ארק (6)

 לש תרדוסמ הלבט הנב .םיטלרפה ראש ןיב םיברועמ אלא ,דחל םלצבוקמ

 אצמנ רבכ שדח טירפ םא תעדל ידכ :רניב שופלח תטישב שמתשהו םיטלרפה

 שי  ,אצמנ רבכ >אוה םא .ותוא ףיסוהל סי הלבטב אצמנ אל אוה םא .הלבטב

 ותואב טלרפ ותוא לש תוריכמה םוכס לא טלקה ?נותנמ הרכמנש תומכה תא רבחל

 .תנכדועמה תורלכמה תלבט תא סלפדהל טל םויסב .טדוח

 לש 10 דע 0-מ) ןויצה תא ללכמ רשא 121צ0א[1,א] :דמימ-וד ךרעמ ןופנ (7)

 בושיתב א הלאש לש לולקשה תא ןתונ וז רוטקווה .א הלאשל 1  טנדוטס

 .לפוסה ןויצה

 םלנללוממ םהשכ םיטנדוטסה ₪ לש תומשה תא טלקכ תלבקמ רשא תלנכת בותכ

 הכירצ תלנכתה .א158א%אג רוטקווה תאו זלזצא ךרעמה תא ,?תלבפלא רדסב

 תנללוממ איהשכ ,םהלש םינויצהו םלטנדוטסה תומש לש המלשר טלפכ קיפהל

 .ןולצה לפל ,דרוי רדסב

 םלטרפ השולש םינותנ .ץראה לקלח לכמ םידבוע הקיסעמ הלודג קוולש תרבח (8)

 .דבוע אוה הב רלעה םשו לשלא רפסמ ,םש :דבוע לכ תודוא

 :םלאבה תוחודה ןלבמ דחא ליעפמה תארוה לפל הקיפמ רשא תינכת בותכ

 .דבועה םש ?פל ןולמה .ריעו לשיא רפסמ ,דבועה םש .א

 .לשיא רפסמ ?פל ןולמה .רלעו דבועה םש ,לשלא רפסמ .ב

 םידבועה תמלשר לכל תרתוככ עיפוי ריעה םש .לשלאה ורפסמו דבוע םש .ג

 .רלע לכב םידבועה תומש ?פל תנללוממ המישרה .רלע התואב

 םאו ג"ק 10 לע הלוע וניא ןלקשמ םא חולשמל תוללבח לבקמ תויוחילש דרשמ (9)
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 למד  .רטמ לצח לע הלוע הנלא ןהלש הבוגהו בחורה ,ךרואה תודיממ תחא לכ

 :לקשמה ?פ לע םיעבקנ חולשמה

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  :לקשמ

 5.0 4.8 4.50 4.2 3.8 3.4 3.0% 2.5 2.0 5 :רלחמ

 דחא רטמ לע הלוע ונלא םלדמלמ ?נש לש םוכס ךא ,תוגרוח הליבחה תודלמ םא

 הליבחה תא לבקל רשפא ,לצחו רטמ לע הלוע ונלא םידמלמה תשולש לש םוכסהו

 :םה טלקה לנותנ .םלמרגוליקב הלקשמ ?פ לע ,לופכ ריחמב חולטמל

 .הלש תודלמה שולשו הליבחה לקשמ ,הלועפה לש ירודלס רפסמ

 :םלוסמ לאנתל םאתהב םינוש םלנותנ ללוכ רשא ,הדובע חוד אוה טלפה

 .ובגנש חולשמה למדו הלועפה לש לרודיס רפסמ :הללבק הליבחה םא =

 .הרעהב תאז ןליצל שי ,לופכ ריחמב חולשמל הלבקתה הליבחה םא =

 .המלאתמ הרעהו טלקה לנותנ תא סלפדהל של הלבקתה אל הליבחה םא

 תולשמה למד םוכס תא ,ולבקתהש תול?בחה רפסמ תא סיפדהל ₪* הודה ףוסב

 .וחדנש תוליבחה רפסמ תאו ןרובע ולבקתהש

 םינותנ המלשר לכב .םיסרוק 5-ב םיטנדוטס לש םינולצ תומיטר תונותנ (

 המישר לכ .סרוק ותואב ולש ןולצהו סרוקב ףתתשהש טנדוטס לכ לש םטה

 אל ומש ןכלו םיסרוקה לכב דומלל ביליח אל טנדוטס .לתלבפלא רדסב תרדוסמ

 .המישר לכב עיפוהל בייח

 שי טנדוטס לכל .?תלבפלא רדס ?פל םיטנדוטסה לכ תומש לט המלשר סיפדהל שלי

 .ולא םלסרוקב ולש עצוממה ןולצה תאו םהב ףתתשהש םיסרוקה תא םוטרל



 8 קרפ

 תויצקנופו תורודצורפ

 ובמ

 הדיחיכ ותוא םוחתל רשפאש ,הלעבה ןורתפל םתלרוגלאה לש :גול קלח אוה טק

 ,ןורתפה ךלהמב תודחא םלמעפ עצבל שיש םלקלח םנשי םהבש םלמתירוגלאב .המילש

 תא ןהו ןורתפה לש י:גולה הנבמה תא ןה טשפל לוכל םלעטקה תטלשב שומלשטה

 עטק לכ דרפנ םלטרתב םלראתמ תינכתל המירז םלשרת םלבתוכ רשאכ .תונכתה

 תא בותכל רשפא ,םיעטקל קלוחמ הלש םלשרתהש תלנכת םידדוקמ רשאכ .הב רדגומש

 .תלנכתה ףוגב ומוקמב ותוא בותכל וא ,דרפנב עטקה

 ,תלנכתה ףוגב .םלעטק תביתכל תורשפאה קר הגצוה וישכע דע ומגדוהש תולנכתב

 :תונורסח רפסמ ךכל טל .האלול לש הרוצב ללכ ךרדב

 ןיבל הלש ל?רק?עה ךלהמה ןיב לידבהל רתולי השק ךכבו הכורא תלנכתה .א

 ןיא לבא ,2801א הלמב ל:חתמ רשא עטק לכ דיל תורעה בותכל רשפא .םיטרפה

 וז ךרדב םלטקונ רשאכ .ולוכ ךלהמה תגצה לש הבושחה היעבל ןורתפ ךכב

 .הלש םלקלחב לפטל רשפאט לנפל תינכתה לכ תא דומלל ךירצ

 דע ותל*חתמ ותוא םיבתוכ תודחא םימעפ תונכת עטק עצבל ךרוצ של רשאכ .ב

 .שורד אוהש םוקמ לכב ופוס

 (2ת0066ט:68) תורודצורפ לש תונכת תוטישב םישמתשמ ולא תולעב לע רבגתהל ידכ

 הרגש ללוכה םשב היצקנופו הרודצורפ תונכל רשפא .(ע2טת6%10ת5) תויצקנופו

 רשא הלועפ וא ,החלכש תמצמוצמ הלועפ עוצלבל תינכת תראתמ רשא ,(5טפ061ם8 )

 .ןהב שמתשהל ךיאו ?תמ דמלנ ךשמהב .תלרקלעה תינכתב תודחא םלמעפ תרזוח

 תורודצורפפ 2

 םישרת .3 קרפב הגצוהש 445%08813 תינכתה לש השדח הסריג בותכנ האבה תינכתב

 .לונלש אלל ראשנ המירזה
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 (1) עתססתאא ן5\1א0ת8714 (דאפטצ , סטצעטצ) ;

 (2) (* לעפמב םילעופה 50 לכ לש תרוכשמה תא תבשחמ תאז תינכת %)

 (3) טאפ ּ

 (4) | 8עדטת, 507, 0: תתז;
 (5) | אסאא: זאצמ6תפ;

 (6) עתתסספסטתפ סוד (* "דובלע" ארקנ הז עטק ,3 קרפבש םישרתב *)
 (7) תססזא

 (8) תחגפ (5810א , '5407) ;

 (9) 50848:= 5ח1וא * 7

 (10) חתזדעוא (50848:8:2, '"אוה תועט', 58401:6:1, '"רובע רכטה') ;
 (11) 0 אסאמ:= אסא1

 (12) אפ ;

 (13) תעסנא (* תלשארה תינכתה *)

 (14) וסאמ:=1 ;

 (15) חאחזתמ אסאמ <= 50 20 סחדפףא (* הרודצורפל האלרק *)
 (16) עא.

 :רבסה

 ונישעש ומכ תינכתה ףוגב "081580" עטקה תא ונבתכ אל וז תינכתב

 השענ הז עטקב תודוקפה לש טורלפה .081518/ הלמה תא קר אלא ,4159%00873-ב

 הלמה תא םיבתוכ 66) הרושב .(6) הרושמ לחה ,ההז םש תלעב הרודצורפב

 ךשמהב התלעפהל וב םלשמתשמ רשא ,הרודצורפה םש תא הלרחאו תתססתסומא

 .תלנכתה

 לרתא דלמת םיבתוכ (6) הרושבש (2:0006טע6 286618ץ8%10ם) הרודצורפה תרהצה תא

 תרהצהב ורהצוה הרודצורפה ךותב םיאצמנש םלנתשמה .תלנכתה לש םינתשמה תרהצה

 סחולמה ךרע לכו תלשארה תינכתב רהצומש הנתשמ לכ .תלשארה תלנכתה לש םינתשמה

 עוצלבמ האצותכ הנתשמ לש וכרעב לונלש לכ .הרודצורפה רובע םג ףקת ,וילא
 .הלוכ תינכתה יבגל ףקת ,הרודצורפה

 ,םילעופ לש רפסמ לכב לפטל לכותש ידכ תמדוקה תינכתה תא הנשנ האבה המגודב
 עצוממה הדובע תועש רפסמ ,עצוממה רכשה תא בשחנ ,הזל ףסונב .50-ב קר אלו
 תונורחאה תולועפה 3-ש ןולכמ .םילעופה לש העשל עצוממה רכשה רועלש תא םגו
 אורקלו םלעצוממ בושלחל תחא הרודצורפ רידגהל יאדכ ,םיעצוממ בושיחב תוקסוע
 : ) .םלמעפ 3 הל

 :תלנכתל המלרז םיטרת
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 וטאטלה (א15989 , 50₪3תת ,י072תג)

 ש עצוממ בותכ

 א

 ן אפאטלקה (א15קהפ , פהתס'ד ,ייסי>תת

 ש עצרממ בותכ

 פחהסצ

(115הת , 53זטא ,'072ג )
 ןופאט2ה 

1.9 



 דפטנ,-אטז מ (אטאופמת ,6תז,תפצ ,אסטתפ , תתצמ)

 אתזתאצנטת

 עוטאט2ה (אטאפפת ,ןותחתסה , תשפתתסמ)
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 + :רבסה

 ,11פ0מ אטמ7 ,הנושארה .תולרקלע תורודצורפ ?תשב טמתשמ לשארה םלטרתה

 רכש תבשחמ ,םינותנה תא תארוקש תינשמ הרודצורפל תארוקש האלול לע תחקפמ

 םירפסמ לש םיעצוממ תבשחמ ,א₪0022 ,הל:נשה תירקיעה הרודצורפה .הסיפדמו

 לדכב :עצוממה בושיחל הרודצורפב םלמעפ שולש םיטמתשמ .ךרעמב םיאצמנש

 הרודצורפל .העטל עצוממה רכטה רועלשו תועשה עצוממ ,עצוממ רכס בטחל

 .ךשמהב ורבסויש םינתשמ רפסמ םירוטק וז תינכתב

 וא | ,אש2 לשמל) המשט תא םושרל של תלשארה תינכתב הרודצורפב םישמתשמ רשאכ

 .הרודצורפב םישרדנה םלנתשמה לש תומשה תא - םילרגוסב וירחאלו (דדפטת אז שץ

 תומש בורל אצמנ הבש ,םלנתשמ לט הל*בקמ המישר םינלכמ ,המצע הרודצורפה ךותב

 תינכתהמ דרפנב םיתעל תבתכנו יללכ שומישל תדעולמ הרודצורפה לכ ,םלרחא

 024-ו 1ךפטמ אטזמע תורודצורפב אטעופממ ונבתכ 115248 םוקמב ,ןכל .תישארה

 תגעט ,אסשתפ םייללכה םיכרעמב ונשמתשה 5088-ו 07 ,58ז0א םוקמבו

 האלרק לכב ףלחוהש 444068 םטב ונשמתשה 2/0024 הרודצורפב .המאתהב 541צ%-רו

 .508%8 וא 58407 ,םתדותא םיכרעמה ןמ דחא ל"ע

 :םלמדוקה םימישרתה לע תססובמ האבה תלנכתה

 (1) תתססתהא 5 ( דאפטד ,סטניפט) ;
 (2) ץצקת

 63) האאצדצקמ = גתתגצ [100..1] סע תמוז,
 (4) גת

 (5) 5014ת, 5807, נטתה תת\צךצ קמ

 (6) 15248: דאעמ0ת

 (7) 707244: תו;

 (8) עתססתסטתמ דזעטמ אטום

 (9) 0 (אטאפמת : אדמת ;

 610) י ץגא 5414אצ, םסטת, תגדמ: תתגצנצפמ) ;
 (11) גת

 (12) ד: ;

 (13) עתססתסטאמ אתדב אדנה ;

 (14) פססדא <. י

 (15) חאזדמ/א ('העשל רכשו תועש ''סמ סנכה' ) ;

 (16) תפגפתא (מסטהפ[1], תגדפ[ד]) ;

 (17) 541תצ[1]:= תסטת5פ[ ]=תגדימ[ד] ; ,

 (18) אתדמ[א (5414תצ[6:2:]1, '"אוה תועש ',

 (19) , 6:2:]1[30085, '"רובע רכשה')
 (20) אפ ;

 (21) תסזא (* ךדעטמ אטזקץ הרודצורפ *)

 (22) ע08 1=:1 20 אטפמת עס

 (23) אתז\ אדסה (* הרודצורפל האירק *)
 (24) אפ ;

 (25) תתססתקטתמ ןווט?2ג (אותופמת דאס

 (26) ןוגת\61: החתגצוצקמ
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 (27) גת (/תפ\08:ת1,) ;
 (28) גת

 (29) ד: ךאעתסתפ
 (30) 56: תת;

 (31) תטסזא (* 2 הרודצורפ *)

 (32) ו-7
 (33) עסת 1=:1 10 אופמת 0

 (34) פא:= 504 + את [ד]
 (35) בת \סת:= 50/אטמתת

 .(36) אפ ;

 (37) תעסזא (* תלשארה תינכתה *)
 (38) טתדצמזא ('?לעפמב םידבוע המכ'))

 (39) תתאסזא (ןו15ע9) ; י
 (40) דדקסז, אסד (אד5קגת, 50838, 58407, 5ח1טת))

 (41) אסוטקה (עו158 , 5018, 107248) ;
 (42) טתדדמ]א (101224:8:2, '"אוה עצוממה רכשה'))

 (43) ווב (ןו15קהת , 5807 , 107238) ;
 (48) טחדדתזא (170724:8:2; ,אוה תועש לש עצוממ רפסמ);

 (45) שלה (15ק28 , 5חזטא, 1017244) ;
 (46) טתדמזא (101244:8:2, '"אוה העשל עצוממה רכשה'):

 (47) עאפ.

 :רבסה

 םלגוסו (610281 /8ע182165) םיילבולג םלנתשמ םירידגמ ולא תורושב (2)-(7)
 ךלהמב םירדגומ ולהלש םיגוסו םלנתשמ םה הלא 1 7צַכ65פ) םיללבולג
 .תפסונ הרהצה לכ ללב הרודצורפ לכב םהב שמתשהל לכונו תינכתה לכ

 רחאל .לשארה םישרתל הליבקמ רשא תלשארה תינכתה הווהמ הז  עטק (37)-(47)
 הרוטב 11ע00 אח[ק7 הרודצורפל םיארוק ,(115248) םידבועה רפסמ תטילק
(40). 

 :ידקטז אחז 7" הרודצורפה תדוקפ

 םש תא תללוכ אלה .(2:06660ע6 558%0₪06מ%) הרודצורפה תדוקפ תארקנ (40) הרוש
 רסא ,(100081 )7828₪066:5  םליתימא םירטמרפ תמלשר - םלירגוסבו הרודצורפה
 םלרטמרפה תא ופללחל הלאה םיטנמוגראה .הרודצורפה לש םיטנמוגראה תא םיווהמ
 .המצע הרודצורפה ףוגבו הרודצורפה תרהצהבש (עץסעמ81 2878מ6665) םיללמרופה
 ,1אַז8088-כ רדגומ וגוס .((6) הרוש האר) גת תרהצהב עיפוהל ךירצ 1598 הנתשמה .אטופמת :למרופה רטמרפה תא ףילחל 1528 ?תלמאה הנתשמה ,הז ליגרתב
 .ההז וגוסש ,אטאמעת תא ףילחהל לוכי אוה ןכלו

 רטמרפה לש וגוסל ההז היהי יתימא רטמרפ לש וגוסש ךכל גואדל תנכתמה לע
 תדוקפב לתלמאה הנתשמה גוס תא רלכזהל ךרוצ ןלא לבא ,ףילחמ אוהש למרופה
 תרהצהב ההז תויהל בליח םירטמרפה רדסש ןייצל יוארה ןמ .המצע הרודצורפה
 .(10)-(8) תורושב םיילמרופה םירטמרפה םע (40) הרושב םייתלמאה םלרטמרפה לש האוושה י"ע תאז קודבל וןתלנ .הרודצורפה תדוקפבו הרודצורפה

 רשאכ עצבתת אלהש ךכל םיפצמו תלנכתה לש יעוציבה קלחל תכילש הרודצורפ תדוקפ
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 ,עוצלבה ךלהמב .םלל*תלמאה םלרטמרפה תמלשר תא - םיירגוסבו המש תא םלמשור

 .םללתלמאה םלרטמרפה לש םילתכונה םלכרעה >"ע ופלחול .םלללמרופה םלרטמרפה

 וא ,10%%15248ת+19 יוטלבה תא ,10 רפסמה תא בותכל | הלה רשפא 1115228 םוקמב

 תא ךלרע* בשחמה ,עוציבה ןמזב .םלש רפסמ אוה וכרעש אוהטלכ לטמתלרא לוטלב

 .הרודצורפב וב שטמתשיו אזת[םמת הנתשמל ?רפסמה וכרע תא ריבעלו לוטיבה

 ךרעה תא לבקמ אוה לכ (/ג]6 28זבַמסםִסִמ) ?כרע רטמרפ ארקנ אזת\!פמא ומכ הנתשמ

 ןלא .הרודצורפב וב שמתשמו אטאממת הנתשמב ותוא ןיסחמ ,לתלמאה רטמרפה לס

 הז ָךרע לכ ,אטופתמ לש לפוסה ךרעה תא לבקי רשא הנתשמ תינכתב רלדגהל ךרוצ

 .תלשארה תלנכתב שורד ונלא

 (27) הרוטב %45 ונבתכש ומכ) אשאממת :נפל \ת הלמה תא םלבתוכ ונללה םא

 אלא ,אחעאפמת םשב טדח הנתשמ רידגהל אל תינכתל םיעידומ ונללה (2חתג6מ לנפל

 בצמב .תישארה תלנכתב םייקש לתלמא רטמרפ אוהש ,15228 הנתשמל הז םס סחללל

 סחללל לכונט לדכ ,לטמתלרא לוטלב אלו הנתשמ תויהל בללח לתלמאה רטמרפה ,הזכ

 .אותוממת םשה תא וילא

 ותוא ףללחהל רתומ לכ ,(6 2828ַת6ַמסַנ) הנתשמ רטמרפ ארקנ הזכ רטמרפ

 םלשמתשמ .ל?טמתלרא לוטלב  אוהש רטמרפב אלו הנתשמ אוהש ?תלמא רטמרפב קר

 08111ת8) תארוקה תלנכתה ןמ םינותנ לבקל קר אל םיצור  רשאכ הנתשמ רטמרפב

 לא תואצותה תרבעהב לפטמ רדהמה .ןהשלכ תואצות הל ריזחהל םג אלא ,(:סקעהמ

 ףרל .הנתשמה רטמרפה תא ףילחמ רשא ,?תלמאה רטמרפה

 :11לטמ אט" הרודצורפה תרהצה
 כרוכה תרהצה

 הרודצורפה םשו ע80000088 הלמה לרחא .הפלקמ הרודצורפ תרהצה להוז (8)-(10)

 תלנכתב ונלאר אלש רבד. ,םי?למרופה םירטמרפה תא םילרגוס ןיב םלבתוכ

 הרודצורפה תרהצהב םיללכנ םהט ןולכמ ךכ םלארקנ הלא םירטמרפ .א\5%0 4

 רטמרפה אוה אעאמתת ,לשמל .םהב םלשמתשמש םיטנמוגראה ?גוס תא גצל:ל לדכ

 ןכלו 748 תרהצהב רדגוה אל אזות[געת רטמרפה .1אדש008 אוה וגוסו  ןושארה

 םלארוק רשאכ .תואליצמב אלו (תללמרופ הרוצב א"ז) סופליט באכ קר םילק אוה

 םלרטמרפה תא ופילחלש ,םללתלמא םלרטמרפ םינילצמ (40) הרושב ,הרודצורפל

 ב , .ןלהל רבסויט יפכ ,םלללמרופה

 3  תלשארה תינכתל ריזחהל םתרטמש ,םלנתשמ םירטמרפ 3 םימושר (10) הרושב

 דחא לכ לש העשל רכשה רועלטו תועשה ,רכשה תא םיליכמש םיאלמ םילכרעמ

 .לעפמה ידבועמ

 :אלה הרודצורפ תרהצה לש תיללכה הרוצה
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 / : .ךרוצה יפל םינתשמו םללכרע םירטמרפ רידגהל םג רשפא .תישארה תלנכתב ורדגוהש םינתשמה לע ךמתסהלו ללכ טנמוגרא ילב הרודצורפ רלדגהל רשפא ,תמדוקה תינכתב ונלארש ומכ

 .\תתהצץצקמ :לבולגה גוסה תא רלדגהל ךרוצ ןיאו תמייק אל וז הלבגמ ,לשמל %2%א לש רדהמב .הרהצהה ךותב "גתתגצ [100..1] 0ע תחגת" בותכל םירשפאמ םנלאו תחא הלמל םילבגומ ולהל הרודצורפ תרהצהב םיגוס תומשש םיטרודש םירדהמ םלמייק .תלשארה תינכתב רדגומ רשא ,\תתגצןצקמ-כ תגדמ-ו ₪ססת5 ,54[תצ לש גוסה רדגוה (10) הרושב

 :ונייהד ,ונל תורכומה תורהצהה לכ תא ליכהל לוכי קולבה .(2106%א) קולב ארקנש הרודצורפה ףוג אב הרודצורפה תרהצה רחאל

 (8).  תאז
 (ם) 07

 (6₪) צפש
 (6) | עתס6עפטאמ (קולב םע)

 (8) ןהינימל תודוקפ

 ו. .רהצוה אלש הנתשמ לע העדוה לבקנ תלשארה תינכתב וללא סחילתנ םא .תלשארה תינכתה לש השומישל .אלו דבלב הרודצורפה לש שומישל לבגומ אוה יכ ,למוקמ הנתשמ וא ,,1 08:18516) ילקול הנפשמ ארקנ ,הרודצורפה ךותב רהצומש ,הז הנתשמ .1 הנתשמ לע םירלהצמ (12) הדוקפב

 .ץדקטמ אטשש] הרודצורפה ,ךותב אלו ינפל התוא םושרלו תדרפנ הרודצורפכ 881 א71/ג לע ריהצהל םיכירצ ונליה ,השלג רשפאל םיצור ונללה םא  .הילא השיג ןיא תלשארה תינכתל ךא ,תלמינפה הרודצורפל אורקל הלוכל תינוצלחה הרודצורפה .(48 2:0606ט286) תננוקמ הרודצורפ לבקל ידכב הרודצורפ ךותב הרודצורפ רידגהל רשפא .תפסונ הרודצורפ תרהצה שי .((.13) הרושב

 .אחזג א71ש4 תימינפה הרודצורפה פש (010281 /ץצ8ְצפ) םיילבולג םיכרעמ םהל אורקל ירשפא ./81 %11/ג הרודצורפל תארוקש ץדפטמ אפז₪ְ הרודצורפל םלרדגומ םתויה ףקותב אלא ,םירטמרפ רותב אל ,הרזח ורבעויו הילא ורבעוה ולא םינתשמ .5410צ-ו תג78 ,₪0085 םיכרעמה תא תאלממ 8814 א710/4 הרודצורפה

 .אתז\ אדךטג תלמינפה הרודצורפה (13)-(20)

 .ץזקטמ אפתש] הרודצורפה לש יעוציבה קלחה (21)-(28)

 :הרודצורפ לש לללכה הנבמה םישרתב תותוחנ תורודצורפו תוליבקמ תורודצורפ לש סחיה תא גיצהל רשטפא .(הב תננוקמו 1120 אמ: הרודצורפהמ התוחנ אחד אצזטג הרודצורפה) 11200 אקזתשץ  הרודצורפל הליבקמש תפסונ הרודצורפ (25)-(36)

 תומש

 חסירטמרפה

 םיילמרופה

 םהיגוסו

 תינכות ףוג
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 ןכלו 1זפטי אטתא" הרודצורפה לש קולבה לש קלח איה 818 71% הרודצורפה

 הרודצורפל ףופכש קולבה לש קלח הניא ₪022 הרודצורפה .הנממ התוחנ איה

 .תישארה תינכתה ךותב הרודצורפ תרהצה לש רזוח שומיש תגצלימ אלה .להשלכ

 תא בותכל ץלמומ ,הרודצורפה לש קולבהו תורהצהה טפשמ תלנבת תא םיבתוכ רטאכ

 לש תורהצהה תא .תורהצהה רתיו גת ,2ת06ת4% םילמה ןמ הטמל עאס0מכטת8 הלמה

 םיאורש ומכ הנלמל הזזהב אלא 2א0080088 הלמה ןמ הטמל םימשור אל הרודצורפה

 אל תלמינפה הרודצורפה תרהצה ,תננוקמ הרודצורפ שי םא .(28)-ו (11) תורושב

 ומכ ,םהמ הטמל העיפומ .איהו תלנוצלחה הרודצורפה לש תורחאה תורהצהה ןמ הנוש

 לש /48 תרהצהמ הטמל םוטר אז א71/. הרודצורפה םש .(13) הרוטב בותכט

 .תלנוציחה הרודצורפה

 תולצקנופ 253

 עבונש דחא ךרע אוה טלפהו םלכרע לש המלשר אוה הרודצורפל טלקה םיתעל

 גוסמ הרודצורפ תמללק הזה הרקמה רובע .טלקה ?כרע לע תועצובמה תולוללעפמ

 :רשאכ אוה הלצקנופב לבוקמה שומלטה .(תטתס510מ) הלצקנופ הל םלארוקש דחולמ

 .1-ל לבגומ םלנתשמה םירטמרפה רפסמ .א

 .ךרעמ אלו ליגר הנתשמ אוה הנתשמה רטמרפה .ב

 לכ היצקנופ תויהל הלוכל אל ך1ק0 אטזס הרודצורפה תמדוקה תלנכתבש ,ןאכמ

 10024 הרודצורפה רובע ,ךדלאמ .םלכרעמ םהש ,םלנתשמ םירטמרפ 3 הילא םירושטק

 ,הלצקנופכ בתכהל הלוכי אלה ןכלו 40מת6ַַמ ,דחא טושפ הנתשמ רטמרפ קר רדגומ

 :ןאכ תגצומ רשא
 (1)  עטאסצצסא תווט2 (אזתופתח : דאנתסתת ;

 (2) וגא\0ה : \תתהצדצקמ) : תפוז,

 (3) לגא 1: דאעתספמ;
 (4) פא :

 (5) תפסזא

 (6) ע0ת 1:= 1 10 אזעופמפ 0

 07) 508:= 504 + א\ת\1[0₪] ;

 (8) 24 := 504 / אותות
 (9) תאפ;

 :רבסה

 המוד רשא ,(עטמס%1סם 26018+8610מ) היצקנופה תרהצה ןה ולא תורוש (1)-(2)

 םיבתוכ .עטא0ע10א הלמב 2906005 הלמה לש הפלחה םע הרודצורפ תרהצהל

 .111024 :היצקנופה לש םשה תא םיבתוכ הלרחאו תטא6110א הלמה תא הליחת

 הרודצורפה רובע ונבתכש טק: םללמה (2) הרושב תורסח הרואכל

 האצותה ובש הרקמל קר תדעולמ היצקנופש ןויכמ .ךרוצ הזב ןיא ךא | ,אמאטתא

 היצקנופה םשכ הלהל רזחומה הנתשמה לש םשהש םכסוה ,טושפ דחא הנתשמ איה

 אוה הפיא ,20788468 תא ףילחמ 1024 םא לבא .אמש2ב - ונלש הרקמבו

 לרחא (2) הרוש ףוסב אצמנ הז רואית ?(2ת%1) הנתשמה גוס לש רואיתה

 .םללכרעה םירטמרפה תמלשר ףוס לש לנמלה רגוסה רחאלש םייתדוקנה
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 :הלצקנופ לש יללכה הנבמה

 תומש גוסה סש

 םירטמרפה סחוימה

 הלצקנופה םלילמרופה סשל

 םהיגוסו היצקנופה

 תינכותה

 ,הבצה תדוקפ לש לאמש דצב עיפוהל ךלרצ המש ,ךרע רלזחהל לכות היצקנופהש ידכ

 הלהש 87עאג6מ הנתשמה תא ףללחה !(₪0022 היצקנופה םט .(8) הרושב םוטרט לפכ

 לוכל ונלאו ליגר הנתשמ ונלא ₪002 היצקנופה םש .הרודצורפב הנתשמה רטמרפה

 ולש דיחיה דיקפתה .הלצקנופה תרדגה ךותב הבצהה תדוקפ לש ןימל דצב עיפוהל

 .תלשארה תלינכתל רבעותש האצותל תבותכ שמסל אוה

 תללוכ רשא ,הרודצורפ תדוקפ .הרודצורפב טומלשמ תצקמב הנוש היצקנופב שומיטה

 הלוכל איה ןכל .השדח הדוקפ השעמל ונל תנתונ ,לעופב םלרטמרפה לש המיטר

 תינכתב (45)-ו (43) ,(41) ,(40) תורושב בותכש ומכ ,המצע לנפב דומעל

 לש אלו דנרפוא לש דיקפתב תלנכתב תפתתשמ היצקנופ ,תאז תמועל .5

 לש םש בותכל רשפאש ןאכמ .המצע ינפב דומעל הלוכי* הניא איה ןכלו הדוקפ

 ךמתסהב ,לשמל .םיפסונ םלרטמרפ ?לב וא םע ,הבצה תדוקפ לש ןלמ* דצב היצקנופ

 !!ג5א0א8115 תלנכתב (41) הרושה תא ףילהחהל לכונ 242 היצקנופה לע

 :בותכלו
 107244 := אשוט2ג (אד5048 , 5010ת) ;

 :וזכ הבצה תדוקפ (רבדב ךרוצ היה םא) בותכל םילוכל ונייה

 707244 := ןשס?2ג (אד5קגת, 508ג5) * אש (15238(1 , 501ט8) + 15%

 ליעפמ ארקנ היצקנופה לש הלעפהו האלרקל תינכתה ךותב םלשמתשמ וב לוטליבה

 םלרטמרפ םוקמב םילתלמא םירטמרפ ללכמ אוה .(ץטמספנסמ כ681קת8%0:) הלצקנופה

 .הרודצורפב ומכ קוידב ,םלללמרופ

 םשל ותוא םלסחללמ רשא ,דחא הנתשמ רטמרפ קר שיש הרקמל תדעוימ היצקנופה

 םלרטמרפכ םינתשמ םלירטמרפ  בותכל רדהמה תניחבמ הלבגה ןיא  .היצקנופה

 ךירצשכ .היצקנופב שומלשה לש ןולערה תא תדגונ וז הביתכ ךרד ךא ,םיילמרופ

 .הלצקנופב אלו הרודצורפב שמתשהל ץלמומ ,דחא ךרעמ רתול ריצחהל

 רטמרפב שמתשהל ץלמומ ובש ,ךרעמ אוה טנמוגראהש הרקמה אוה ללכה ןמ אצול

 רטמרפכ ךרעמה םשב שמתשהל השעמל םיצור הז הרקמב םג .היצקנופה תרהצהב הנתשמ

 םיכרעה ,יכרע רטמרפכ טנמוגראה תא םלבתוכ םא ,לבא .ותוא רלזחהל אלו לכרע

 תא םלבתוכ םא ,הז תמועל .הלצקנופה ךותב רדגומש למוקמ ךרעמל וקתעוי וולש

 ,הלצקנופה לש מוקמה חטשה ךותל קתעוי אל ךרעמה ,הנתשמ רטמרפכ טנמוגראה
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 עוצלבה תניחבמ הללעי רתול דבלב תבותכה תרבעה .הילא רבעות ותבותכ קר אלא

 .הנתשמ רטמרפכ ךרעמה תא ריבעהל ףידע ,הז הרקמב ,ןכל .תינכתה לש

 תולהל בי*לח היצקנופה םשל סחוימה הנתשמהש הלבגה שי לקספ לש יטרדנטסה רדהמב

 .ךרעמ הנתשמ םג ורית? םימלוסמ םירדהמט ןכתל ךא ,ךרעמ אלו טושפ הנתשמ

 הילא תרבעומש "הנש" םא תקדוב רשא ,תינאילוב היצקנופ גלצנ תפסונ אמגודכ

 :תרבועמ הנש אלה ?כרע רטמרפכ
. 
 עטאסצזסא ופטמתתמד (צתהה:דאצמ6תח): תססזוא ,

 תסזא

 ופטממתמ] :=(ץחגת אספס 4 =0) \אפ(צמגת אספ 100 <>08)0(צמגפ אספ 0 =0)
 אפ ;

 לפוסמ ץוח ,4-ב קלחתמ הרפסמ םא תרבועמ הלהת הנטש הדבועה תא הטללבמ תלנכתה

 לשמל ,400-ב קלחתמ הרפסמ םא תרבועמ היהת האמ ףוס אלהש הנש םג לבא .תואמ

 .הבוטל ונללע האבה 2000 תנשט
₪ 

 (*) ם??לבולגו ם??לקול תומש 8

 םיאבה םלמצעה ,ךכל םאתהב .וללע ריהצהל שיש (1%0מ) םצע לכ אוה (אגמש) םש

 :תומש םה
 ,(185615) תולות .א

 ,(00ם558מ58) םיעובק .ב

 ,(1עק65) םינותנ לגוס .ג

 ,(/8:18016%) םלנתשמ .ד

 ,(2:0006שע65) תורודצורפ .ה

 ,(תטמס610ם5) תולצקנופ .ו

 .(עתטתפ:8660 1ץק68) הלינמ :"ע ראותמה גוס לט םלרביא םהש םיעובק .זץ

 :תומליק םש לכ רובע

 .תלנכתה לש תורהצהה קלחב (201םמ6 + 26%1ת1610םמ) הרדגה תדוקנ .א

 .תלנכתה לש יעוציבה קלחב ,(201ת5 0% 4קס1168510מ) םוסיל תדוקנ .ב

 אצולמ ץוח) םש ותוא לש םושיי תדוקנ לכ םלדקהל תבללח םש לש הרדגהה תדוקנ

 תומשה לכב לפטל לוכ* רדהמה וז ךרדב .(ךשמהב וללע דמלנש דחא ללכה ןמ

 אוה םש לש (ת6ק1ס0מ) םוחתה .דבלב דחא (000118%10מ) רודלה רבעמב תלנכתב

 לכ טעמל ,ולש םוחתה אוה םש לש (50006) ףקלהה .רדגומ >אוה ובש קולבה

 תומוקמבו וולש ףקלהה ךותב (0151516) רכומ םשה .ההז םש םהב שלש םלמוחתה

 .(1מט151516) רכומ ונלא אוה ומוחתב םירחא

 :רמול לכונ ,5 קולב תא ליכמ 4 קולב םא

 םש .5-ב םש ותוא לע םיריהצמ אל ,םא קרו ,םא 5-ב רכומ 4-ב רהצומה םש .א

 .8-ב (010581 אגשש) ילבולג םש אוה הז

 .5-ב (10081 אגתש) :לקול םש אוה 5-ב םגו 4-ב רהצומה םש .ב

 המוד םש לע ריהצהל רוסא ,5-ב תאצמנ -ב רהצומה םש לש םושי* תדוקנ םא .ג

 .5 קולב ךותב תירוקמה ותועמשמ תא דבאמ אוה זאש ןויכמ ,5-ב
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 אמגודב .תויצקנופ וא תורודצורפב םיעיפומה תומש ?יבגל םיפקת הלאה םיללכה
 :הלאה םלללכב שומישה תא גלצנ ךשמהבש

 קסססתגא 5071 (1אפטצ , סטנקטצ) ;

07 

= 2 

 דצעמ

5 . 

 צגת

 עת:

 0: 1אזמ08ת ;

 4) ,2 2( ו

 עתססמפטתמ 150%;

0% 

 צגת

60: 0 

 7: א7658 ; ,

 םמסזא

 3זפצסא לש ןכותה

 אפ ;
 עתססעפטתמ 5חתא] 0172081 ;

 צפש

0 > 2 
 קתססמסטהמ 51₪א1 קאדאד ;

 טגת ו
,2 

 תפסזא
 5%8אַז תאדאז לש ןכותה

 אפ ;
 םתסזא -

 5%8אד 08120א1 | לש ןכותה גה
 אפ ;

 תפסזא
 תלישארה תלנכתה ןכות

 אפ .

 :רבסה

 םעפ רילדגהל רשפא ,23ת4-ו 1אצעסתת ,תלטמוטוא םירדגומה םיגוסה תומש תא (1)

 .ךכ גוהנל ץלמומ אל .תלרוקמה םתרדגה תא לטבל הז לדי לעו תפסונ

 אוה לכ ,ת1580א-ב רכומ אל ,תלשארה תלנכתב רהצוהש ,6 םלשה הנתשמה (2)
 םג רכומש ?לבולג גוס אוה 5 גוס .5 וגוסש ההז םש לעב הנתשמ *"ע "רתסומ"
 .ת1580א-ב

 רידגהל ?דכ (תלשארה תינכתב רהצוהש) 2 גוסמ 6 עובקב םישמתשמ 31580א-ב (3)
 התיללה ₪ לש הרדגהה ,21580א-ב שדחמ 5 תא םלירלדגמ ונללה ול .8 עובקה תא

 .תועמשמ תרסח
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 ,פחעאד 01120א1-ב רדגומה 8-הו 21580א-ב רדגומה 8 הנתשמה ןלב רשק ןיא (4)
 ןכלו לקול הנתשמ אוה 21580א-ב 8 הנתשמה .םינוש ם?מוחתב םלאצמנ םה יכ
 .תז5אסא לש עוציבה םויסב ררחושת הב שמתשמ אוהש ןורכליזה תבותכ

 גוסה .פחאאז 68120א] לש 1 תא ריתסמ 58₪א1 קא141 הרודצורפב 1 הנתשמה (5)
 א-ו 8.8, 1, א םיכרעה תא ללוכ 58אאא 08120א1 הרודצורפב רהצוהש 4
 ומכ 1 לא סחייתהל רשפא .ףקת וניא 71 לבא ,5אאאז תאדא1-ב םיפקת ןילידע

 ילדכ אאא ?אזאז-ב ללכ 4 גוסב שמתשהל אל ףידע ךא ,2תמע(א) וא 8(5000)
 .ארוקה תאו תנכתמה תא לבלבל אל

 :םישרתב ןתינ וז תינכתב םינושה תומשה לש םוחתהו ףקלהה לש רואיתה

 ךאעטסמה, תעגתמ

 תפאנ-סט1קס0אנ

 ב ל פהחטא1-קתאזאצ

 תצא \\5א- סאניעסואע

 ףקלהה תא גצילמ ולש ףלצרה קלחה רשאכ ,ץחב ראותמ םש לכ לש םוחתה הז םישטרתב

 .רכומ ונלא םשה ובש ומוחתב קלחה תא גצללמ וקווקמש קלחהו םשה לש

 ללבולג הנתשמ לש וכרעש תורשפאה תא ענומ רבדה .םיילקול תומש רלידגהל לוצר
 שומלשהו תלרוקמה הרהצהה ןיב ,םש ותואב רחא הנתשמ לש הרדגהמ האצותכ הנתשלי

 הלעפהל הלעפה ןיב הנתשמ לש ךרע קיזחהל םיכירצ רשאכ .הז הנתשמ לט יחכונה
 ללבולג הנתשמ גוס רידגהל ךלרצ .הנתשמ רטמרפב שמתשהל רשפא ,הרגש התוא לש

 לש הרהצהב םיילמרופ םירטמרפ לש גוס ראתל ידכ גוסה םשב םישמתשמ רשאכ

 .הלצקנופ וא הרודצורפ
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 .הרגשה תא קודבל קר התרטמש תישאר תינכת םינוב תורגש לש עוציבה תקידב ומזב
 טעמל בטומ רומאכו) הרגשב םלפתתשמש םי?לבולגה םיגוסה לכ תא תללוכ וז תלינכת
 .הליעל הרוצב טלפה תא גלצהלו טלק סינכהל ןונגנמו (םהב

 :םיילקול םינתשמב שומיש
 ,םול לכ תוקידב 10 דע 3-מ םיכרוע .שדוחב עצוממה םוחה תדלמ תא תעדל םיצור
 .םלש טדוחל הלאה םלעצוממה לש עצוממה תאו םוי לכב ןהלש עצוממה תא םלאצומ
 :תלנכתב ןורתפה תא גליצנ

 (1) לתססתא 6109881. 1.004 ( אפס, סטצקשע) ;
 (2) |01 ְי

 (3) תג =
 (4) תתטג6א11 =

 65) את
 (6) 2, 1, א, אדפעתגת: דאדתסתת;

 (7) ןוט2ה 5זזה , איוט2ג 5071, 500: תמנ
 (8) | עתססתכטתמ 58001 אנ

 (69) גת
 (10) ד: 0;

 (11) תפסנא
 (12) ץסת 1=:1 10 תססנגט 0

 (13) טתדדמ ('*'):
 (14) טתדדמא <

 (15) אפ
 (16) | ץטאסנבסא תומי2ב (א1593 אתדטאצ : אפס ה ) :

 (17) גת :
 (18) ד:דאדת6תת ;

 (19) 504, ו:
 (20) תמסזא

: 0:0 (21) 
 (22) .  חתדצתתא('םינותנ', 15248 אפו, '"סנכה') ;

 (23) , עסת 1:= 1 10 אדפעגת אטדטא1א עס
 (28) תעסזא

 (25) תא\ס(ןו1528) ;
 (26) 50008:= 504 + א

 (27) אפ ;
 (28) ת\תזא ;

 (29) וש : =50חת4 11522 אט
 30(6) קאפ ;

 (31) | תעסזא (* תלשאר תינכת *)
; 0:0 (32) 

 (33) טחדדמא ('? יפוסה עצוממל וסנכל םימי המכ'):
 (34) .תאאפז א (א) ;

 (35) ק08 1=:1 0 א 0
 (36) סא

 (37) טתדחמ]א (1, ' םולב ושענ תודידמ המכ');
 (38) תחאסז;א (111528) ;

 (39) וסטה זוג := וו (ו1542)
 (40) קסת 1:= 1 10 תתט\0א1א 20 <

 (41) ו דיטזא ;
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 '7:ל הווש םיעצוממה עצוממ) ;

 :אמגודל הצרה

 (42) 008 אט
 (43) דד א 007 5: 7 2);

 (48) 61008 אט
 (45) 5010%:= 5008 + וולה ןח

 (46) אפ ;
 (47) וו 1דמז א ;

 (48) 00 אט ;
 (49) 1001 א

 (50) ןומאש24 5071:= 50/א;
 (51) אתדדמזא (ןומאש2\ 502 :2,

 (52) 6001 אבץ
 (53) | אפ.

 ? ל:פוסה עצוממל וסנכ?ל םלמי המכ

 תרררכבהר

20 

 -רררה

 -ררההת-

 רררתהתה

 רררהרהה

 תררהרכה

 יתכהכהה>

 אא

 ו 2 7
 אאצלאלאצאאא אא

 .אד5קגא ,5080%8 ,1 לשמל ,תודחא םלמעפ ורדגוהש םלנתשמ םנשל וז תלנכתב

 רבכ תשמתשמ תינוצליחה האלולה יכ ,1 אלו 1 הנתשמב שמתשהל םיבייח (40) הרוסב

 .1-ב

 לש תורהצהה תא ונמשר ובש רוליצב לכתסנ ,םינתשמה ןיב סחלה תא ןיבהל לדכ

 .םהלש תולבגהה תאו תינכתב םלנתשמה
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 :םיארנ םינתטמ

 תתססתאא 610841. 06 (1אקעע , סטצפש1) ;
0 

 0 = 1 61081, עססג1, 1אעטפ, סטצפשת
 תססאגט , תעט\(סאזא תפשג סא = 2

 1, א, אתת צאת
 לחמיט2 5זזשתג , טמוט2ג 5021, 50 1, א, א152ת)ת : אס;

 תמוש?>א 5 , אמט ג 5091, 5004 : תנ תפס אא , ומ
 תישארה תינכתה לש

 ץאססעסטתמ 58008 אא ; תפאססא אגט לס 1

 א, אנפקגת, ןחמוט2ג פוחת , ץופ>קא 5071, 4
 , תישארה תינכתה לט

 קטאסדנסא 24 (4152ג8 אקתעאתו : ךאזמ6עא) : ;| א15תגת אעזטאתא, 1

 צאת 504, את

 1 : זאותסעע; 1 לס

 501, 15קת :
 א, תססאוצ

 תישארה תינכתה לש

 38018 | (* תישאר תינכת *)

 ןואש2ג היצקנופה עוצלב ףוסב ?בולח רפסמל הווש 50818  הנתשמהש ךכל בל םיש

 תורושב 1 לש ?פוסה ךרעה םג .(45) הרושב 50804 לש וכרע לע עיפשמ אל רבדהו

 רפסמ תא ןללצמ אוה רשאכ ,(35)-(46) תורושב וכרע לע עיפשמ אל (23)-(27)
 רפסמל סחייתמש (38) הרושב 415248 ןיב תושגנתה ןלא םג .ובשוחש םיעצוממה
 לכ לש ךרעל סחילתמש (25) הרושב 818248-ל םייוסמ םויב ושטענש תודלדמה

 .הדלדמ

 5ת00ת אג תומשה לש םותתה ןכלו םיילבולג תומש םה תורודצורפה לש תומשה

 ₪024 5027 הנתשמה לש םשה תא תונשל רוסא ןכל .תינכתה לכ אוה ₪024-ו

 תינכתה) םוחת ותואב היצקנופ םשכ רדגומ ₪02 םשהש ןויכמ ,9ע0024-ל
 .(תישארה

 (*) םלבלושמ ם?נבמ 5

 :םיקלח ינשל היצקנופו הרודצורפ לש םינבמה תא קלחל רשפא

 .תרתוכ וא ,הרגשה תרהצה .א
 :םלאבה םיטנמלאה ןמ תבכרומ הרהצהה

 .קטא6210א וא קת0002088 הלמה =

 .הרגשה םש *
 .םהיגוסו םיילמרופה םירטמרפה תומש *

 .הלצקנופ םירלדגמ רשאכ ,היצקנופה םש לש גוסה * 
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 .קולב וא ,הרגשה ףוג .ב
 .עוציבל תודוקפה תא ללוכ רשא ,הרגשה ףוג תא םלבתוכ הרהצהה לרחא

 הירחא בותכל ךלרצ ,ךשמהב הארנש יפכ ,הרהצהה ןמ הרגשה ףוג תא םידירפמ רשאכ
 .תדתת67ךעמ תארקנש הארוהה תלמ תא

 :תדתמ60ךעמ םע הרהצה לש תיללכה הרוצה

0 
 .תיטרדנטסה לקספ תפשמ קלח אוהש ,ע0תאגתפ גוסמ היה 2122011%8-ה ,וז אמגודב
 .תלנכתב רחואמ רתוי עיפוי הרגשה ףוגש ךכ לע הרומ וז הלמ

 :תאזכ הדרפה תושעל םיצור םהב םירקמ לנש שי

 שומיש ילב .הכומנ רתול המרב ,תרחא הרגשל תארוק תמיוסמ המרב הרגש רשאכ .א
 הללא םיסחליתמ יכ ,הכומנה המרב הרגשה תא הליחת בותכל ךירצ 2080492-ב
 קר םיבתוכ ,הז בצמ ןקתל לדכ .תארוקה הרגשה תא םיבתוכ הירחאלו  ךשמהב
 ףוג תא .20ת8ג2תכ הלמה תא הלירחאו הבושח תוחפה הרגשה לש תרתוכה תא
 .תלנכתב רתול רחואמ בותכל רשפא הרגשה

 תא רלכזהל םיבילח הז הרקמב .4-ל תארוק 3 םגו ,5-ל תארוק 2 הרגש רשאכ
 הרגשה ףוג תא םיבתוכ כ"חתא .הפוג תא בותכנש ינפל תורגשה תחא לש םשה
 ,ףוסבל .הרהצהב עלפוה רבכ המשש ,הנושארל אורקל וישכע לכותש ,היינטה
 .הנושאר הרכזוהש הרגשה ףוג תא םיבתוכ

 :לנושאר רפסמ בושיחל תונכת תמגוד
 בורק רשא נושארה רפסמה תא טלפכ הקיפמו 1 רפסמ טלקכ תלבקמ האבה תלנכתה
 הווש וניאש א"ז ,קירפ וניאש רפסמ אוה לנושאר רפסמ .ונממ לודגו 1-ל רתוליב
 .והשלכ םילמלש םלרפסמ לש גוז לש הלפכמל

 (1) קפססתגא אטד21ג7 תדפאסאנ (דאעטד , 001ע01) ;
 (2) ץצתא

 (3) אדפקגת סנצטטד = 1. .וואדאצ ;

 (4) קץתססתסטתמ את1ג (טגת וד525:1אדמסמת) ; עס0תתע ;
 (5) (* קלספ וב של םא םג ,םלש רפסמ לכ תארוק וז הרודצורפ *)

 (6) עץטאסע1ס0א 101 (ק:ןו5תגת 6תדצט/1) : 300מא; 0
 (7) (* לנושאר רפסמ אוה רפסמה םא תעבוק וז הרודצורפ *)

 (8) תתססתפטתת אתה
 (9) גת

 (10) +:ודפלגת דע;
 (11) 1:2. אדא;
 (12) אוז? : 00

 (13) תתסזא
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 חוזדמשא (' רפסמ סנכה');
 ץתדג(2) ;

 דע אסע (>0) חמא
 טתדדמזא ('וז תינכתב ליבק ונלא ,יבויח וניאש רפסמ')

 וכ

 א
 טחתזדחזא (' :אוה', 1, '7:ל רתולב בורקה לנושארה רפסמה');

 דע תז98ס0אנ(נ) ךחמא

 טתדצמתא (1,  '"רפסמה')
₪ 

 תטסזא

 אזעקה : =<;

 דע ספפ(1) ץחפא

 א:=2

₪ 

 א:=0

 תתקמה]

 ךע תנפטסאד (נ+%) עא
 םססזא

 אד :=ךתטמ
 טתדדתזא (1+%א, '"רפסמה')

 אפ ; ו
 א:= 2

 טאד1 אנאו24 ;

 טז זא

 אפ

 אפ

 אפ ;

 עטאסצ10א תנא;
 שת :

 פסתתפה , ןתסמגתתא: אזפעהת סוד;
 תפעס1זא

 ךק ק<4 ץחתא
 תזפמסא1:= ת>1

 הוככ
 דע אסצ ספפ(ע) חמא
 ד : =

 תופת
 תפס1זא

 5מסתתפמ:= תסטאפ (2(5001)):
 ו:

 אדממ (וםסג םא<=580ת5₪8) האפ (2 אספ ומס א<>0) 0
 וז קא := 01142 ;
 תדפטסא1:= הטסחהןםא > 501

 אפ ;

1 |( 0 
 גת

:607 
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 (62) 1.7: 00 א;

 (63) תפסזא

 (64) 0=:1524; (* 015248 הנתשמב היהי ןותנה לש יפוסה ךרעה *)

 (65) תעמ\ץ (* םהללע גלדל שי ,טלקה תליחתב םלתוור שי םא *)
 (66) תמגס (08)

 (67) טאתת (סא <> ' ') סת 07 ;

 (68) דע (0מ='+') 05 (0ם='-') חמא
 (69) תססזא

;'-'=08 =:5₪0777 (70) 

 (71) תמגס (0₪8) (* הנושארה הרפסה תא ארק *)
 (72) אפ

 (73) 8 (* ןמלס אלו הרפס אוה ןושארה ותה *)

 (78) 5ח0דז:= 5;

 (75) טחדתמ (01 <> ' ') גאס אסע ₪0ע 20 (*רפסמ בכרהו םלוות ארק *)
 (76) תעזא

 (77) דע (08א >= '0') אפ (08 <= '9') ץחחא

 (78) 1ו1524ת:= %15248*10 + 0ת08(2) - 0ת0'20') ;

 (79) תמגס (08)
 (80) אפ ;

 (81) דע 511 נזא
 (82) 15ק4ת:= -1*אזתגא

 (83) אפ ;

 (848) תתסזא (* תלשאר תינכת *)
 (85). טחזדמ אסע אספת 0

 (86) אחזה טס\ת64\4

 (87) עאע.

 :אמגודל הצרה
 רפסמ סנכה

22 

 6637"רפסמה :אוה 6632 :ל רתויב בורקה ינושארה רפסמה

 :רבסה |

 וא ול הוושו 1 רפסמל בורק רשא ,ינושארה רפסמה תאיצמל הרודצורפה תביתכב

 :תואבה תולועפה תא עצבל של ,ונממ לודג

 .(21 הרוש) לנושאר רפסמ אוה 1 םא קודבל (1)

 .(26 הרוש) ל?גוז אוה םא םיקדוב ,ינושאר רפסמ וניא 1 םא (2)

 ,יגוז אל אוה םא .ולרחאש 71+1 ?גוז-לאה רפסמה תא םיקדוב ,יגוז אוה םא (3)
 .(31 הרוש) וירחאש 1+2 יגוז-לאה רפסמה תא םיקדוב

 םיקדובו םיינש וע םימדקתמ ,ינושאר ונלא (3) בלשב קדבנש רפסמה םא (4)
 המוד ךרדב .לנושאר רפסמב םילקתנש דע וצ הטלשב םיכלשממ .(36) תולנושארל

 ףילחהל שי ךכ םשל .ונממ ןטקו 1-ל בורקה ינושארה רפסמה תא אוצמל רשפא

 .1-א יוטיבב 1+%א לוטיבה תא (34)-ו (31) תורושב
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 :תז58ט0אז היצקנופל רבסה

 לנאילובה וכרע ןכל .1-מ ץוח ,םילנושאר םה 4-מ םינטק רשא ,םלרפסמה לכ

 לנושאר רפסמ >אוה 4-מ  ןטק רפסמ םא הלאשה לע הנוע (4<2 רשאכ) ?>1 לש

 אוה רפסמה ,(3 וא 2 אוה רפסמה א"ז) 1תשמ אלה הבושתה םא .(47  הרוט)
 1-מ  םלרפסמה לכ תא קודבל ךירצ ,יגוצ לא אוה רפסמה םאו 4>2 םא .לנושאר

 םלקלהחמ ,תאז תושעל ?דכ .תלראש ?:לב 2 תא קלחמ םהמ דחא םא תוארלו 5 דע

 קלהתמ הלאה םירפסמהמ דחא םא .(55) הרוש ,2 דעו 3-מ לחה רפסמ לכב 2 תא

 :םלרקמ ?נשב האלולהמ תאצל רשפא .האלולה ןמ םיאצוי ,תיראש אלל

 .תלראש אלל קוליח עצוב אלו 42 דע םיעיגמ רשאכ .א
 .תלראש אלל העצבתה קוליחה תולועפמ תחא לבא ,/ע דע םיעיגמ אל .ב

 'ב הבלסמ וא ,לנושאר אוה  הבש 'א הביסמ האלולהמ םל?אצול םא קודבל ידכ

 .(57) הרוש תא בותכל קיפסמ ,לנושאר ונניא 2 הבש
 וננלא עת םאש איה /2 דע קר עלגהל הכלרצ התלה (55) הרושב האלולהש הבלסה
 .8*\=2 :האבה הרוצב ותוא בותכל רשפא ,ינושאר

 :וצ האוושמ ןורתפל םיכרד יתש שי
 2/=8=4 .א
 .42-מ ןטק 5 וא ג םלמרוגה ןמ דחא .ב

 םא ,ןכל ./2-ל הווש וא ןטק תולהל בילח םימרוגה ןמ דחא ,קירפ אוה 5 םא
 תלראש ללב 2 תא קלחמ רשא /2-מ ןטק וא הווש םרוג םיאצומ אלו םיקדוב

 .לנושאר רפסמ אוה 2-ו הזכ םרוג ןיאש ושוריפ

 .םלרטמרפ ללב ,עטא6ע10א ת158₪0א1 :(42) הרושב בותכ היצקנופה ףוג לנפל
 ןיעכ איהש (עטת6ס610ת 166ת%511+168%10ם) הלצקנופה לוהלז תארקנ וז הרהצה

 רשאכ .תינכתב תחא םעפ ןתלנ רבכ אלמה רואיתהש בצמל המיאתמ אלה .תרתוכ
 לוהלז תא קר תינכתה ףוג דיל םושרל שי ,ע0תח4אכ אוה ת1807108-ה

 תורוש הוושה ,22ת1ג הרודצורפב םג ההז לופיטה .האלמ הרהצה אלל היצקנופה
 .(59)-ו (4)

 :א8אַזג הרודצורפל רבסה

 תרדגומה הרודצורפה ?"ע תושענש תולועפה ןמ קלחל לומיד השוע וז הרודצורפ
 ,6081.גת גוסמ םלוותכ רפסמה לוות תא םלארוק .2תמגפ1תא וא תמגכ ,תיטמוטוא
 .(70 הרוש) ןובשחב תאז םיחקול ,סונלמ ןמלס אוה ותה םא .(66) הרושב
 גוצליל 08118 גוצילמ הרפס לכ םיכפוהו ןלמלל לאמשמ תורפסה תא םיארוק
 רפסמל המאתהב םלמעפ רפסמ 10-ב הרפס לכ םילפוכ .(78 הרוש) ןאזנתסתת
 ,10-ב םימעפ 3 לפכוי 6632 לש ללאמשה 6-ה ,לשמל .הלש ןלמל דצב תורפסה
 לכ םעפ ףא לפכול אל 2-הו תחא םעפ לפכוי 3-ה ,םילמעפ לפכול לנמיה 6-ה

 הרודצורפה ,תוא וא ,רחא קוסיפ ות ,קלספ שי רפסמב םא .ןימלמ תורפס ןיא
 לופלטל המלאתמ הניא וז הרודצורפש ןאכמ .האלה הכישממו ונממ תמלעתמ

 .םיילשממ םירפסמב

 (%) תודרפנ תורודצורפ םע תלנכת 1

 ףוגש הרקמל תודעולמ תיטרדנטסה לקספ תפשמ קלח ןנלאש ,הארוה תולמ תש

1.06 



 הב םילשמתשמו 70ת7ת)א איה הנושארה .דרפנב אלא תינכתב אצמנ אל הרודצורפה

 רשאכ הב םישמתשמו םאעפחא4 א>ה היינשה .ע0א7א%\א תפשב הבותכ הרגשה רטאכ

 הז בצמב .דרפנב התוא (0 0000116) רדהל םלצור לבא ,לקספב הבותכ הרודצורפה

 הרהצהב םגו תישארה תינכתב תאצמנש הרהצהב םג  האלמ תרתוכ בותכל םלכירצ

 לש הרהצה ,םיילבולג םינתשמב תשמתשמ הרודצורפה םא .הרודצורפב תאצמנס

 .הרגשב עלפוהל הכלרצ הלא םינתטמ

 תונורקעהש תינהל רשפא תאז םע .לקספ לש םיוסמ רדהמל המלאתמ האבה אמגודה

 .םלרחא םלרדהמל םג םלמלאתמ

 0 תגפח1 (00טץפ07) ; (* תלשארה תינכתה *)
 גת

 א,צ: ךאדמ08ת ;

 קתססעססתמ 5081 (1 דאמ088) ; אז תתא4ז. ;

 עתססםסשתמ 2; אז מתא41,;

 קתס60085 5083 ; אזמתא41 ;

 תטס1א

 א:=5)

 צץ:

; (%)5081 

 ו:

3 

 עאפ . (* תלשארה תינכתה םולס *)

 :5081 הרודצורפ לש ןכותה
 קתססטפטתמ 5081 (1: דאמ68ת ) ;

 תטסזא

 טתזותזא (ם)
 אפ ;

 :5082 הרודצורפה תא קלזחמש ץבוקה לש ןכותה
 גת

 א: ןאזתסתת, הרודצורפל תכילש הנלא %48 תרהצה *)

 0 | 2; (* ץבוקל תכללש ןכ אלה לבא
 א

 טת1דפז.א(א)
 תאפ ;

 :50283 הרודצורפה תא קיזחמש ץבוקה לש ןכותה
 גת

 >א, צץ: דאעטסתת

 עת00 088 5083 ;
 תטסזא

 טתדדימז,א(צ)
 תאפ ;

 :ולאה תואצותה תא תנתונ תליסופלט הצרה

 00 שת תר
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 :רבסה

 .5  אוה וכרע וז אמגודב רשא ,א רטמרפה לש וכרע תא הסיפדמ 5081 הרגשה

 קר תשמתשמ 5082 הרגשה .םיילבולג םינתשמב תושמתשמ 5083-ו 5082  תורגטה

 לנפל א:1א18605% בותכל  רשפא ,םלנתשמה תמלטרב ןושארה אוהש ןויכמו א-ב

 לדכ ןורכלזב תיסהל תבותכ ול עבקת אלהו +-ב תשמתשמ 50283 הרגשה .הרגשה

 םא קר צ הנתשמה לש תיסחיה תבותכה תא תעדל לכונ .וילא תונפל לכותש

 םימשור 5083-ב ןכלו תיטארה תינכתב וינפל םירהצומה םינתשמה לכ תא םושרנ

 תומשב 5083-ב שמתשהל הלה רשפא .%-ב םלשמתשמ אלש ףא ,צ תא םגו א תא םג

 םיעבוק תומשה אלש ןויכמ ,םלמלש םינתשמ םה 5-ו 0 םגש החנהב ,לשמל 2-ו 0

 .תלשארה תינכתבש צ-ל ללבקמ 5 הז הרקמב .םמוקמו םלנתשמה גוס תרדגה אלא

 ם?ל?ל?גרת 6

 תולאשש 1

 :בותכ תלשארה תינכתבש חיננ (1)
 א:

;0+ 

 דתסזמ (א,צ)

 טאזדתוא (א,צ)

 :םלאבה םלרקמה ןמ דחא לכב ספדול המ

 קתסספסטתמ 1גת61ם (4,2:1א1מ0תת) ; .א

 א
; 4:=3+8 

2 

 חת א( 4 ,פ)
 אפ ;

 קתססמכטפת דגתסדמ (טגת 2:1אדתסתת; 2:1אדס0תת) .ב
 תפסנא

;2:=4+6 

2% 

 טתזמזא (4,2)
 אפ ;

 קתססתסטתת דגתסבמ (טגת 4,8:דא7ת6עת) ; .5
 תעסזא

/4+=:2 

2 

 טתזדמתא (4,5)
 אפ ;
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 :האבה תינכתב תומשה לכ לש ףקיההו םוחתה והמ (2)

 קתססמפטתמ תגפאצ (דאפטד , סטעטצ) ;
 600א5% 5
 ץצפמ = 01

 לגת 5, 4, 2: דאנמסתת

 קתגססטפטתמ 3150 ;
 גת 5, 2, 0: אמת;

 םאפ; (*2ת1580א ףוס*)

 קעפססתסטתמ אד ;
 ךצקמ ס= (8, 5,

 לגת 4, 0, 2, 2: ןאעתסתת,

 תת 5.1581 ;
 גת 4, ₪: 1אדתסםת;

 תאפ; (*501581*)

 םאפ; | (* 5חאז *)
 אפ ; (* תפס א)

 .םילרדגומ יתלב םינתשמ הב ויהלש ןכת* ?האבה תלנכתה לש טלפה והמ (3)

 עתססתא טס (00ק01) ;
 צאת

 ג, 2, 0: תועתסתתנ |

 קתססמסטתמ ת15מסא (טגת א: דאדעסמתנ צץ: 1אדססתת) ;

 טגת 2, 0, כ: סת;

 תתס60088 עא 1 ;
 טגת א, צץ: תודעת;

 תחסזא
 טתזדמתא 6(, 2, 0, 2, א,

(082)8 =:4 
 אפ;

 פעסזא (* ת1580א הרודצורפ *)
 כ= '2ג': "

 טתדדתשא 6(, 2, 0, 2, א,

 א:=

 צ+ץ:= 7

.(018)4 =:8 
 6:= 010(א) )

 אדא ;
 טתזזתמא (ג, 2, 0, 2, א0,צ)

 אפ ;

 :\םהה תרה
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 תת6זא (* תלשאר תינכת *)
= 

120 

= 

(8, )150 
 ת1580א(2,0) ;

 תד5סא(6,4)
 אפ .

 תולנכת 2

 לקש 1,000 דע העיגמ רשא לושנ גוז לש הסנכה לע 20% אוה סמה רועלש (1)

 דדוב םדא לש הסנכה לע 10% אוה רועלשה .רתו? ההובג הסנכה לע סמ 40%-ו

 הלאה םלרקמה ?נשמ דחא לכ רובע הרודצורפ בותכ .הזמ הלעמל 60%-ו 500 דע

 :םינתשמ לנש תטלוקש תינכתב הב שמתשהו

 .(דדוב) 8 ,(לושנ) א :יתחפשמ בצמ =

 .הסנכה תמר *

 .הלא םלנותנ יפ לע םיסלמה תא בשחל ךילע

 ןמ בכרומה וק תטטרשמ אילה ודלל .ותוא הסלפדמו רפסמ תלבקמש תינכת בותכ (2)

 תא .(המרגוטסיה להוז) רפסמב תורפסה רפסמל ל?סחל וכרואש ,(-) ףקמ ןמלסה

 הווש רשא ,דחא לכרע הנתשמ םע הרודצורפ י"ע תושעל של המרגוטסיהה טוטרש

 .רפסמב תורפסה רפסמל

 טלרפה תומכ הנותנ' .םלרצומ תריכממ חוורה תא תבשחמש היצקנופ בותכ (3)

 (8) הנתשמ קוולש תולעו (א) קסעה לוהלנל העובק תולע ,(0) הרכמנש

 בצמ תא הסיפדמש תינכתב וז היצקנופב שמתשה .רכמנש טלרפ לכל תסחולמה

 של .םול ותואב ורכמנש תודיחיה רפסמ אוה טלקה רשאכ ,םלנוש םימיב חוורה

 1 : .הודל תרתוכ סיפדהל

 לש םיעובירה םוכס בושיחל 50100506 ,אתזטאזא,א) היצקנופה תא בותכ (4)

 םיבשחמ 5'=506' םא .אפעשא14 הצירטמה לש א הדומעב וא א הרושב םירביאה

 .הדומעב םירביאה םוכס תא םלבשחמ 84'=506' םא ,הרושב םירבלאה םוכס תא

 תודומע 4-ו תורוש שולש לש הצלרטמ תארוקש תינכתב 501884 הלצקנופב שמתשה

 תא גלצהל של טלפב .הדומע לכו הרוש לכ לש םיעובלרה םוכס תא תבשחמו

 הטמל .הרוש התואב םיעובלרה םוכס תא - הרוש לכ ףוסבו תירוקמה הצירטמה

 .הדומע התואב םיעובלרה םוכס תא םושרל שי הדומע לכמ

 בותכ .טלקב תומשה רפסמ תא תרפוסו תומש לש ךרעמ תארוקש הרודצורפ בותכ (5)
 סיפדהל לדכ ולא תורודצורפב שמתשה .תומשה תא ןילמל ?דכ תפסונ הרודצורפ

 .תלנכתל טלקכ םישמשמה תומשה לש תרדוסמ המישר

 איה .אָכ-ו אָו םירפסמ ינשו םיוות תזורחמ טלקכ תלבקמש הרודצורפ בותכ (6)
 אכ הכרואו תירוקמה תזורחמב אָו םוקממ הללחתמש תזורחמ-תתה תא הקיפמ

 .םיוות

 .צ תקזחב א תבשחמו ץ-ו %א תא טלקכ תלבקמש היצקנופ בותכ (7)

 הלודג אל התלכב םלדימלת לש םינולצו תומש טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (8)
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 עצומה - תא  תבשחמו ןולמל הרודצורפ תרזעב דרול רדסב םתוא תרדסמ ,200-מ

 :עצוממה בושיחל אחסונה .הלצנופ תרזצעב םגדמה תונוטו

 א = (א] + אָכ + אב + 80 +....+ אָא) / א

 :אלה םגדמה תונוש רובע אחסונה

2 2 9 2.27 
 א (א] +אכ +אב +א, +...+%א ) - (א] +%כ +8ב +...ד9ַא)
 כ ו ה וכ ו

 א(א-1)
 :טנדוטס לכל הרוש הבש ,המיטרכ גצולו םלאבה םינותנה תא ללכל טלפה

 .טנדוטסה םש *
 .ןויצה * 
 .עצוממה (-) תחתמ וא (+) לעמ תודוקנה רפסמ *

 ןקתה תייטס) םהלש ןקתה תילטסו התיכב םלנולצה עצוממ ספדול המלשרה ףוסב
 .(םגדמה תונוש לש יעובלרה שרושה אלה

(9) 

 .א

 .ב

)10( 

 .א

 :םיקלח העברא הז ליגרתב

 .6 ותה תא םימעפ א הסיפדמש 6(014%1%,א) הרודצורפה תא בותכ

 שי  תינכתב .םיליקוש הווש שלושמ הסיפדמש תינכתב וז הרודצורפב שמתשה

 .שלושמה הבוג *  :םלנתשמ השולש

 .שלושמה בכרול* ונממש ותה *
 .ןוילעה דוקדוקה ?נפל םיחוורה רפסמ *

 :אבה סיפדתה תא לבקנ ,(10,'*',3) ,ךכ תלארנ םינתשמה תישללש םא
 לש תילאמשה הפשה ןמ םלחוור 10 היהי דוקדוקה א

 ךסמה | **

 רשא ,א.ת401 80 ,דחא הנתשמ רטמרפ הל שיש 72צ 208%80א היצקנופ בותכ
 רפסמה תא הריזחמ היצקנופה .קת46א8כ גתתגצ[80..1] 0ע 08 | :רדגומ
 .תוור ות וננלאש ,ךרעמב ןורחאה ותה לש ירודלסה

 אורקל לדכ 7 40000א-ו 071%א1% תורודצורפב תשמתשמש תלנכת בותכ

 ןורתאה ותה דע םיוותה תא הסיפדמ תלנכתה .תרתוכל תדעולמש ,תזורחמ

 80 לש ףוסמב וא ,ףדב טלפה תזורחמ תא תזכרממו חוורמ הנושש תזורחתמב

 .הידיצ לנשמ תויבכוכ 10 שי רשאכ ,תודומע

 :םלקלח רפסמ הז ליגרתב

 תורפסה רפסמ תא הקיפמו םלש רפסמ תלבקמש 02808 הלצקנופ בותכ

 .רפסמב

 תבתוכ ,ןושארה קיספה דע טלק תרוש תארוקש 8 )כ 257% היצקנופ בותכ
 רפסמ תא תרפוסו 80  ךרואב ךרעמל (קיספה ילב) םיוותה תזורחמ תא
 םיסיפדמ ,קיספל םיעיגמש ינפל ₪01א םילבקמ םא  .קיספה דע םיותה

 הרקמב תרתומש) 6010 תדוקפ י"ע הרודצורפה ףוסל םיגלדמו האיגט תעדוה

 .(הז גירח
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 ל"ע הזמ הז םידרפומה ,אעפתת-ו אגאמ םלכרע ינש תוליכמ טלקה תורוש .ג
 :אבה הנבמה יפל םירפסמהו תומשה לש המישר סיפדתש תלינכת בותכ .קיספ

 10 28 :הדומע רפסמ
 %---- םלוות 19 ---א

 צא... 209 :תורושה ןכות
42 ...1 

1 ...0 

 שמתשה .28 הדומעב היהת רפסמה לש תינמלה הרפסהו 10 הדומעב ליחתמ םשה
 ליגרתה ןמ 014%א1א הרודצורפב םגו  'ב-ו 'א םליקלחב תבתכש הרודצורפב

 .םדוקה

 םיוסמ ףורלצ לש םיעפומה לכ תא תשפחמ ,תזורחמ תארוקש תינכת בותכ (*) (11)
 גוסה ןמ ןה תוזורחמה .תיפילח תזורחמב הזה ףורלצה תא הפילחמו (תג1זחתא)
 וניא "/"-ה  רשאכ ,"/"-ב תמייתסמ תזורחמ לכ .א030207:תתהצ[100..1]
 :ולא תויצקנופבו תורודצורפב רזעהל רשפא .הנממ קלחכ בשחנ

 (8) תת אתו גס סע (ץגת א: אג0הה02ע7; טגת סתע6ה: 1אעת088)

 ."/" ותה דע הכרוא תא תעבוקו ₪ תזורחמ ףוסמה ןמ תארוק וז הרודצורפ

 (5) עטאסעזסא חטא (א1, א2: 1010207; א1, א2, א3: 1אעש088). 001 א ;

 םלוותה א3 לא ,%1 תזורחמב א2 ותמ לחה םליוות %א1 הוושמ היצקנופה

 .א2 תזורחמב םינושארה

 (6) עתס6סתפטאמ ןואסחדאה (גת א: 57תזא6; א1, א2: 1אזמ0עת)

 .א1 םוקממ לחה ,% תזורחמב םיוות א2 תקחומ הרודצורפה

 (4) תתססתתטתמ 054ת8 (טגת או, 42: אג6תתס2מ7; א1, א2: ךאדת0עח)

 תזורחמ ךותל 82 תזורחמ לש םלנושארה םליוותה א2 תא הפיסומ וז הרודצורפ

 ,תזורחמה ףוס דע א1+1 ותמ ,א1 לש םיוותה ראש .ךליאו א1 םוקממ לחה ,1

 .א2 תזורחממ ופסונש םיוותה א2 לרחא ולהל

 :םלקלח רפסמ ליגרתב (12)

 .לנורשע רפסמל ותוא ךופהלו ילטקוא רפסמ אורקל לידכב הרודצורפ בותכ .א

 .ללטקוא רפסמל לנורשע רפסמ ךופהל ידכב תפסונ הרודצורפ בותכ .ב

 םלרפסמ לש הרדס תלבקמש תינכת בותכל לדכב תורודצורפה יתשב שמתשה .ג

 םלרפסמכ םתוא תרבחמ ,?לנורשע רפסמל םהמ דחא לכ תכפוה ,םיילטקוא

 תא הסלפדמו ילטקוא רפסמל םעפ בוש רוז האצות תכפוה ,םילנורשע

 .האצותה

 ךופהל ילבמ םתוא תרבחמו םיילטקוא םירפסמ לנש תלבקמש הרודצורפ בותכ (13)

 םלרפסמ 3  תרבחמש תינכתב וז הרודצורפב שמתשה .םיינורשע םירפסמל םתוא
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 ל"ע ינורשע רפסמכ םגו ?לטקוא רפסמכ גלצהל שי  הבושתה תא .םיילטקוא

 .תמדוקה הלאשב הבתכנש הרודצורפב שומיש

 / :אלה 6* רובע רולילט רוטל אחסונה (14)
 6*=ת(א1/11)=א+(א2/21 )+3.

 ןדמואה ןיב שרפההש א"ז ,0.0001 לש קולדל דע 6* תא תבשחמש הלצקנופ בותכ

 שמתשה .ןשילה ןדמואה לופכ 0.0001-מ תוחפ >אוה םדוקה ןדמואהו שדחה

 0  ןיבש םוחתב הנתשמש א רובע 6* לש ךרעה תא תבשחמש תינכתב וז הלצקנופב

 .0.01 לש גולידב 1-ל

 :םלקלח לנש הז ליגרתב (15)

 .םלנחבמ תואצות תחתתנמש היצקנופ בותכ .א
 :טלקה ?נותנ

 / .ןחבמב תולאשה רפסמ - א =

 .4 דע 1-מ םירפסמ ןה תובושתה .(ךרעמ) טנדוטס לכ לש תובושת <

 .תונוכנה תובושתה ףסוא אוהש ,(ךרעמ) תובושתה חתפמ *

 רפסמ לפל בשוחמ רשא ,הניחבב טנדוטסה לש ןויצה אלה היצקנופה לש טלפה

 .תולאשה רפסמב קלוחמ תונוכנה תובוטתה

 :םלאבה טלקה לנותנ תא תלבקמש תלנכת בותכ .ב

 ,(ךרעמ) תובושתה חתפמו תולאשה רפסמ | *
 .תולאשה לכל טנדוטס לכ לש תובושתו םיטנדוטס לש לוהלז ירפסמ =

 תא - הל תחתמו טלפה לש הנוילעה הרושב ןחבמה תתפמ תא הסיפדמ תינכתה

 .ולש ןויצהו טנדוטס לכ לש תובושתה ,םיטנדוטסה לש לוהלזה לרפסמ

 תוצובקה רפסמ תא ןתונש לוטלבה לש וכרע תא בשחל ידכב תלנכת בותכ (16)

 .םינוש םלמצע א-מ ביכרהל רשפאש % לדוגב

 9 0 ם1!

 קר השורד תלשארה תינכתב .והשלכ רפסמ לש תרצע בושיחל 7401 היצנקופ רדגה

 :תחא הבצה תדוקפ

 א!(ם-א)!

 ך07244:= 2401(א) / (2402(א) * 7401(א-א))

 םלנטק רשא םלכרעב ,םירלודב םלנוש םירצומ לש םלריחמ םינותנ (%) (17)

 שמתשה .תילגנאב םילמב גוצייל ולא םיריחמ הבסמ רטא תינכת בותכ .%1000-מ

 :תואבה תולועפה תא עצבתש היצקנופב

 .םללמל תוחפ וא תורפס שולש ןב רפסמ רימת *
 לש הרמהל שמשתש לדכ ,הליבקמ הלמל הרפס תמגרתמש היצקנופ היהת הכותב .

 תואמה תרפס רובעב םג וז היצקנופב שמתשנ .רפסמה לש תונושה תורפסה
 .(תַדטמ ,לשמל) תודיחלה תרפס רובעב םגו (ע1טמ םסאעתפמפ ,לשמל)

 :הלהל טלפה ,%534.18 אוה טלקה ,אמגודל ,םא
 עזטמ תחתאפתמכ ץאחדתדצ עססטה כס1ת5 עס א 5

 היצקנופב שמתשה .רפסמב הלולכ תמיוסמ הרפס םא תקדובש היצנקופ בותכ (18)

 0 ןיב) 2  הרפסהש ךכ םה 100-ל 1 ןלב 1 םירפסמ הזלא הלגמש תינכתב וז

 .13-ב םגו 12-ב ,1-ב תללכנ (9-ל
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 9 קרפ

 תויצקנופו תורודצורפ לש םימושיי

 ם??ארקא םירפסמ 1

 הרגשה איה תינוצלח היצקנופ וא  ,הרודצורפכ תובורק םלתעל הבותכה הרגש
 :תוטיש שולש ךותמ תחאב םירצול םייארקא םירפסמ .םילארקא םלרפסמ תריציל

 .א תוטלשה לכ תא םינכמ וז הטלש דוסל לע .הטלור לגלג לש "בוביס" תטיש

 ולרק הטנומ תוטלש םשב םילארקא םירפסמב תושמתשמה
 .(0ת66 08210 11660085 )

 ,ןמולנ-ןופ .י"ע העצוה רשא ,()16-5ףט8ש6 /65תס6) עובלרה עצמא תטלש .ב
 .ןורכיזב תנסחומה תינכתה תטיש אלצממ

 .(00ת2:ט6ת6181 /6%ת0ס6) תיטבאורגנוקה הטלשה .ג

 ףיעס שידקנ ולרק-הטנומ תוטישלש דועב ,תונורחאה תוטלשה יתש תא הרצקב רוקסנ
 .דרפנ

 עובלרה עצמא תטלש 1

 א תורפסה רפסמ) תורפס א ןב והשלכ רפסמב רחבנ וז הטלשב יארקא רפסמ בושיחל
 עובירב אח תא הלענ .אָה-ב ותוא ןמסנו (5664) ןיערג ול ארקנ רשא ,(יגוז אוה
 הלועפ לע רוזחנ .אְו תא לבקל ידכ ולש תויעצמאה תורפסה תא ץלחנ .2 לבקנו
 .םיכלרצש םייארקא םירפסמ המכ לבקנש דע ,'וכו אָכ תא לבקל ?דכ או םע וז

 או = 6 :עובלרה בושלח תאצותמ תולעצמא תורפס 4 דלמת ץלחנו תורפס 4 ןב רפסמ רחבנ ,אמגודל
 א02 = 6
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 :האבה םירפסמה תרדס תא לבקנ ,וז ךרדב ךישמנ םא

 אן=9439 | אָד=2568 | 8ןְב-7081 6
 7 6 אן/5 2-5

 א4-8968 | אף=3549 - %ן559740 6
5 6 6 0 

 5 אוון 1 אוק 9 12

 6 א 0 או א, 5

 .תווט תרצק האלול לבקל לכונ ,הנוכנ הרוצב >)4 תא רחבנ אל םא :הטלשה ןורסח

 א = 2 :אמגודל

%02 = 64 

 :םילבקמ בשחל םיכלשממ רשאכ
 אן 0 א0=6 אַפ=0
 אכ=0 0 0
 - א6100%=4 6100=%7* %1ן56100*
 א=0 אָפ=0 אן =0

 רפסמה .םמצע לע םלרזוחש םלרפסמ הב.שלש תווט תרציק האלול הרצונ וז אמגודב

 .תלבכוכב ןמוס 6100 רזוחה

 בתלטבאורגנוקה הטלשה 2 תיטנאורגנוקה הטלשה 2

 :אחסונה תרזעב םיכרע לש הרדס לבקל רשפא יזא ,רפסמה לש ןיערגה אוה אמ םא

 1 = (א.+8) ספ א

 . ,ליפכמה אוה 8  :רשאכ

 ,(רבוחמה) רובלחל עובקה אוה
 = שש .סולודומה אוה

 .תללפכ תלטנאורגנוק הטלש ונלנפל ,0-ל הווש 8 םא =

 .תלרובלח תיטנאורדנוק הטיש ונלנפל ,1-ל הווש 4 םא * 

 | םא .וב םלשמתשמש םלרפסמה סיסב לש הקזח ללכ ךרדב אוה % סולודומה לש ךרעה

 תורפסהמ בכרומ אוה :לדמל טושפ "אספ ₪" לש בושלחה ,םלרפסמה סיסב אוה

 .4א;+5 יוטיבה תאצות לש תוינמיה

 א=10 6 1 א1=0 :ןותנ אמגודל

 (1+1*6) אספ 0
 (7+1*6) אספ 0
 (3+1*6) אספ 0
 (9+1*6) ספ 0

 >ן= (4א0+8) ספ א

 22= (4%ן+8) זוספ א

 א4= (4א+8) זוספ א

 %,= (א4+8) ספ אי

 :לבקנו בשחנ

 %ת כ ₪44 |ההוההו |םהההההו

 בר ןמז ושלדקה םיאקלטמתמ .תווט תרצק האלולל סנכהל תורשפא שי וז הטישב םג

 ךורא הלהי רוזחמהש ידכ 'ג-ו 'ב תוטלשב םלרטמרפה לש םימיאתמ םיכרע תרליחבל

 .רתולה לככ

 הוושט א רובע רתויב םלאתמה ךרעה ,בשחמ תרזעב םי?ארקא םירפסמ םלבשחמ רשאכ

 ןמזב .א-ב קלחל "לב ,א1+]=4א,+2 אתסונב שמתשהל לכונ .בשחמה תלמ לדוגל
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 לוכל בשחמהש רתולב לודגה רפסמה ןמ לודג רשא הלפכמה לש קלחה שולג* הלפכהה
 רפסמ קלזחהל לוכל תויבלס 16 תב הלמ םע בשחמ ,לשמל .תלראש לבקנו קיזחהל

 לכב .32,768 תולהל לכול א לש ךרעהו 32,767 ונייהד ,1 דע וכרעש יבויח
 תולתועמשמה תורפסה ,לשמל לפכמ האצותכ ,לודג רתוי  רפסמ םילבקמש םעפ
 ראשנש רפסמה ,תילילש האצותה םא .תלראשה תא לבקנ בשחמה תלמבו הנשולגת

 ךכ :י"ע יבויח רפסמל התוא ךופהל לכונ .תיראשה לש 2-ל םילשמכ םגרותלי רגואב
 םיספא 15 םע 1 לש תויביס תזורחמ ?"ע רמולכ ,1  דועו 32,767 ול  רבחנש
 רפסמל םרוגשו ןמלסה תיביסב אצמנ רבכש ,1-ה תא 0-ל ךופהל 1-ה .ןלמלמ
 '.לבולח רפסמכ בוש בשחל רפסמהו ללללש רפסמכ תוארלהל

 אל בשחמה ,םלמלש םירפסמ לש לפכמ תעבונה השילגמ האצותכש החנהב רמאנ הז לכ

 .המלאתמ הנלא וז הטלש ,בצמה אל הז םא .עירתמ אל םגו ותוללעפ תא קיספמ

 :םלרבד לנש ,ןכ םא תשרוד הבוט תלטנאורגנוק הטיש

 .םלרטמרפה תריחבב הדפקה .א

 .בשחמה לש הלעפהה תכרעמ לש הבוט הרכה .ב

 לכונ ,תלנכתה לעפות ובש בשחמה לש תודחולמה תונוכתה לע ססבתהל הצרנ אל םא
 לופלטה תטלש לע ךמתסהל ילב ,שממ קוליחה תא תושעלו ינורשע סולודומ רוחבל
 .תושילגב

 האבה אהתסונב םלשמתשמ רשאכ ,ילמלסקמ ךרואב רוזחמ חיטבהל לדכ תושירד המכ שי
 1 = (4%1 +8) אספ א

 ,84 > אח. 2, 5 .א
 ,ףתושמ םרוג ףא 5-ו 4-ל ןיא .ב
 ,(ג-1) לש לנושאר םרוג םג אוה 4 לש ינושאר םרוג לכ .ג
 .4 לש הלופכ אוה (2-1) םג ,4 לש הלופכ אוה % םא .ד

 :םללארקא םירפסמ לש בושילחל היצקנופ לש אמגוד
 ץטאסע1דסא תגאפסא ( א: דאצדעסתת ) : אד;

. 0 

4 
8 
 ְא
 תא

 תגאפסא:= (12*%א+8) אספ א

+ 
2290 
7 

 אפ ;

 םעפב סנכי (תגאפסא) טלפהש ךכל גואדל םיכירצ ,וצ הטישב םישמתשמ רשאכ
 .בשחמל טלקכ האבה

 :תגאפסא היצקנופה יפל םילארקא םלירפסמ בושיח לש םושייל אמגוד
 .1-ל 0 ןיב םייארקא םירפסמ 50 סיפדהלו רוציל של

0 0 0 1 

 א:= תוגאפסא(א) ;
 5/תת:=

 טתדדתתא (518טתפ)

 אפ;
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 רשאכ רוציל לכונט ללמיסקמה ?ארקאה רפסמה אוהש 65436 רפסמב םל קלחמ

 דלמת לוכ*  רשא ,תויבלס 32 לש הלמ םע בשחמל המלאתמ וז הטלש .7

 ונלוכ* ,הלצקנופה תרהצהב 0458 א ונבתכ ול .השילג אלל 4*%+3 תא קיזחהל

 :תחא הדוקפב ,59ע61א הלמה ?רחא תורושה לתש תא ףילחהל

 :םללארקא םלרפסמ לש בוטיחל תפסונ אמגוד
 סוסה := תאפסא(א) /65436 ;

 (1) עטאסצ10א תגאפסא. תמוז;
 (2) | 00אפ1

)3( 2 => 0 
)4( 85 =" 5 

 (5) | תפסנא

 (6) תגאפסא אזתומתת := \ * תוגאפסא אטיומתת + 8

 67) < תואפסא אטאמתת:= תגאפסא אטאמתמ - דאטאס( תאפסא ןאזתוממה ) ;

 (8) תאפסא:= תגאפסא אזתומממ
 (9) עא;

 הנתשמהש ךכל םרוג >אוה לכ ,1000-ב קוליח ומכ אוה (7) הרושב רוסלחה

 רפסמ ולשכע הלהל ,309.203125 דע 0.203125-מ רפסמ הלהש ,תואפסא אטממת

 הנתשמ תולהל בייח תגאפסא אטומתה ,וצ הטלשב םישמתשמ רשאכ .1-ל 0 ןיב

 היצקנופ ?הוז םא .הלצקנופה ךותב וכרעל סחללתהל הלהל רשפאש ידכ ,ילבולג

 ךותב ?:לבולג הנתשמב שומיטל רדהמה תושירד תא םילקל ךירצ ,תלנוציח

 דרע תגאפסא אטוממח-ל תתל ךלרצ תלשארה תלנכתב .תלנוצלח הרודצורפ

 םש תא םושרל רשפא ,לארקא רפסמ שורדט םעפ לכב ,דליאו ןאכמ .יתלחתה

 .1-ל 0 ןיב ?ארקא רפסמ לבקל לדכב דבלב תואפסא היצקנופה

 \ :םללארקא םירפסמ תרזעב (ח) תַַ בוטיח

 .ןורתפה תלבקל ושרדנ בוטלח ידעצ המכ וייצת תינכתה

 ןדמוא')

 עאססת\א 27 (דאפטח , 0טעקשש) ;
 ו

 115ת=א4אזאח ;

 שגח , ג :

 תגאפסא אזומתת, א, צ, תדב תמוז;

 1, 31008, 4: דאנמססת י

 ץטאסצ10א תגאפסא: תת; אדוחא4ז;

 תטסזא

 תגאפסא אטוממת : = 1,

 עסת 1:= 1 20 אז 0
 תעסזא

 >א:= תואפסא;

 ץ:= תא;

 דע א*א + צ*צ < 1.0 עא

 3אד001:= 1
₪ 

 דע א*א + צ*צ = 1.0 אא
1 =:420 

 אפ ;

 2ע1:= 4.0 * (5עַד0ַסה + גם / 2.0) / ווד;

 טתדדתזא (21:13:10, '"אוה םידעצ'), 15248, '-ב עד לט
 אס .
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 :רבסה

 לש ןושארה עברה לש חטשה ,חת?2=ח אוה 1 לש סוידרב לוגלע לש .חטשהו תויה
 לבקנ ,0%%1 0%, א%1 עובלרה ךותמ תודוקנ רחבנ םא .ח/4 אוה לוגיע ותוא
 - ןהמ המכו לוגלעה ךותב הנילהת תודוקנה ןמ המכ קודבנ .ח/4 לש ןדמוא

 תדימב תוחפל) לובגה לע שממ הנללהת תודוקנהמ קלחש רשפאש ןויכמ .ול ץוחמ

 ול ץוחמש החטשל לצחו ומצע לוגיעל ולאמ 1/2 םיסחללמ ,(בשחמה לש קוידה
 ךותב תודוקנה רפסמ ןיב סחיה תא 4-ב םילפוכ .(1*1 עובירה תולובגב)

 .ח ןדמואל ח/4 לש ןדמואמ רובעל ?דכ םירצולש תודוקנה רפסמ ןיבל לוגלעה

 ולרק הטנומ תוטיש 9.2

 ךילהת תומדל וא ,תוקחל תורשפאמש הקיטסיטטסב תוטלש ןה ולרק הטנומ תוטליש

 :םידעצ העבראב תיטעב וז (9+ת018530מ) הללמדה וא ,הללקחה .ליתורבתסה

 .א

 .ג

 .ד

 תורבתסהה תא תנילצמ 90 רשאכ ,+(א)=2[א=א] תורבתסהה תיצקנופ תעיבק
 .א אוהשלכ ךרע לבקי א ירקמ הנתשמש

 :תרבטצמה תורבתסהה תלצקנופ א"ז ,תוגלפתהה תיצקנופ בושיח

 א
 עץ = ת(א) = ק[א<א] = ת 66(7)

0 

 וא ,א-ל הווש הלהי ?ארקאה הנתשמהש תורבתסהה תא תבשחמ וזה הלצקנופה
 .א-מ ןטק אוהש ךרע לכל

 .ץ לש ךרעכ ותוא בלצנ רשא ,/8 לארקא רפסמ לש הריחב

 .ץ = ע(א) = ק[א < א] :הלצקנופה י"ע ץ-ל סחולמה ,א לש ךרעה בושיח

 תומושר תוגלפתהה תיצקנופו תורבתסהה תיצקנופ :תחא היבוק תקירז לש הייקחה

 :ןלהלש הלבטב

 א 1(*%) ת6א)

16 16 1 

206 1/6 2 
2/6 1/6 3 
6 1/6 4 
6 16 5 
6 16 6 

 :אוה +(א) תורבתסהה תיצקנופ לש ףרגה
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 :אוה ץ=?(א) תוגלפתהה תלצקנופ לש ףרגה

 תורבתסהל קוידב הווש ,1-ל הווש % רשאכ ,תוגלפתהה תלצקנופ לש ףרגב הציפקה

 לבגל המודכ .(1/6-ל 0-מ אלה הצלפקה א"ז) 1 הלהת הלבוקה תקלרז לש האצותהש

 תוטישב לעיברה דעצה לש ושוריפ .6-ו ,5 ,4 ,3 ,2-ל הווש 3>  רשאכ תוציפקה

 לקתנש דע ץ רלצב 8-מ וק ךושמנו 4 יארקא רפסמ רחבנ םאש ,אוה ולרק הטנומ

 ,הזמ עבונ .א יארקאה הנתשמה לש ךרעה אוה וז שגפמ תדוקנב א לש ךרעה ,ףרגב

 לש ךרעה םא .1 אוה א לש םיאתמה ךרעה ,1/6-ו 0 ןיב אוה % ?לארקאה רפסמה םאש

 תא ראתל רשפא .'וכו ,2 אוה א לש םיאתמה ךרעה ,2/6 ןלבל 1/6 ןיב >אוה [%א

 :אבה לוטיבה תועצמאב %-ו % ןיב סחיה
 א:= ךתטא6 (41*6) 1

 :אלה הלבוקה תלעבל המלאתמה הלצקנופה
 עטא6ס110א אטפדצג : אמת ;

 א

 אטפזצ4\:= ךדתסעא6ס (6 * תגאפסא) 1

 אפ;

 1 ןיב םה (היבוקה לש הנוילעה האפה לש רפסמה) א יארקאה הנתשמה לש םיכרעה

 :ל הווש תורבתסהה תיצקנופ .6 ןיבל
 +(א)"6 א=] 6

 רתוי הרוצב אחסונה תא בותכל לכונ ,6 םוקמב 5 םושרנו 1 םוקמב 8 םושרנ םא

 :תיללכ

 +(א) = * וז א = ב, 02 " 1 /

 :האבה החסונה תא לבקנ % הנתשמה לש לסופיט ךרע רובע
 %א:= ךתשא6ס ((5-ב+1) * א) + 8

 א:= ךתטא6 4*6(6) + 1 :תמדוקה אתסונה םוקמב

 תודוקנה ןמ תחא לכב ההז תורבתסה ול שלש הנתשמ לכ רובע הפקת וז אחסונ

 הרקמ אלה ,6 הלה 5-ו 1 היה 8 רשאכ ,הלבוקה תקלרז תיעב .פ דע 8-מ םוחתב

 .תיללכה אחסונה לש דחולמ
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 :א הרקמ

 ויב ענ אוה וליאכ רבדה המוד ,פ ןיבל 8 ןיבש םוחתב ענ א ?ארקא הנתשמ רשאכ
 ןמזב ,ןכל .(םדוק גצוהש תורבתסהה תיצקנופ לש ףרגב ןייע) פ+1/2 ןיבל 2
 :אבה שרפהה תא םיבשחמ +(א) תורבתסהה תיצקנופ תעיבק

1 8-1/2)-(5+1/2). 
 .8+2..5 ,8+1 ,ב :ומכ םלמלש םה לבקמ לארקאה הנתשמהש םיכרעה םא ןוכנ הז לכ
 תולובגה זא ,46א%5 ,לשמל ומכ ףיצר חווט ?נפ לע רדגומ א לארקאה הנתשמה םא
 וז תוגלפתהמ םילארקא םלרפסמ תרלצלל תיללכה החסונה .םלקללודמ םה 5-ו 8

 בורק א רשאכו 8-ל בורק א ,0-ל בורק % רשאכ .א:=(%%1)5-4+ :תולהל תכפוה

 .5-ל בורק %א לבקנ ,1-ל

 :ב הרקמ

 :תורוצ ?תשב תויבוק יתש לש הקלרז תומדל רשפא

 לנש לש תואצותה תא רבחנו ,םללמעפ תחא היבוק תקלרז לש לומלד השענ .א

 .םיללומלדה

 תולבוק לתש תקירז רובע תוגלפתההו תורבתסהה תויצקנופש הדבועל סחליתנ 3

 : :ךכ תוארנ

 / +(א) ת6(א)
2 1:56 1/36=.8 
3 2006 3/36= 3 
4 |:6 6/36= .7 
5 >566 10/36=.7 
6 |06 15/37 
7 56 2/3633 
8 |06 26/36= 2 
9 2.16 30/36 .3 

10 106 33/36= .6 
11 206 35/36= .2 
12 1%6 36/36= 0 

 ךרדב % תא בשחלו תויבוקה יתש לש הקירזל דחא 4 לארקא הנתשמ רוציל לכונ

 רז

 א:= תא; \
 ךע א <= 0.028 חמא

 א:=2

8 

 ךת א << 0.083 ךחעא

 א:=3

 נו

 ךע א <= 0.167 ץעפא

 א:=4

 ו

 ךע א <=0.277 ץחפא

 א:=5

 וו

2000 



 בא אא <=0.417 חמא
 א:=6

 וכ

 ךע א <= 0.583 ךחפא
 א:=7

₪ 

 ךע א << 0.722 ץחמא

 א:8

₪ 
 ךע א <= 0.833 ךחפא

 א:=9

88 

 ךע א <= 0.916 ךץחעא

 א:=0

₪ 

 ךק א <= 0.972 ךחעא

 א:=1

₪ 

 א:

 :ג הרקמ

 תקירזמ הנוש ףלק תריתבש ןובשחב תתקל םיכירצ ,םלפלק קחשמ תומדל םיצור םא
 תולת אלל ,1/6 דלמת איה אלהשלכ האצות לבקל תורבתסהה היבוק תקירזב .הלבוק
 לבקל תורבתסהה ,םיפלק תריחבב לבא .םדוק היבוקה תא םיקרוזש םימעפה רפסמב

 תורבתסהה ,לשמל .הסלפחב תע לכב םיאצמנש םיפלקה רפסמב הלולת םלוסמ ףלק

 םנשל םא לבא ,םיפלק 52 הבו המלש הסיפחה רשאכ 1/52 איה םיוסמ ףלק תרלחבל
 .1/10-ל הלוע תורבתסהה ,םהמ דחא אוהו םיפלק 10 קר

 דחא ףלק םלירחוב וז הרגשב .הסלפחב םיפלקה לכ לש הפירט המדמ האבה הרגשה
 וראשנש 51 ךותמ לנש ףלק םירחוב זא .ןורחאה םוקמב ותוא םלמשו לארקא ןפואב
 ,םייארקא םיפלק 5 לשמל םיצור םא .'וכו ןורחאה ןמ לנשה םוקמב ותוא םימשו

 םיפלקה 5 .םימעפ 51 םוקמב םימעפ 5 האלולה תא עצבלו וצד הרגשב שמתשהל רשפא

 .לארקא ןפואב ורחבנש םלפלק 5-כ הז הרקמב ובשחי הסלפחב םלנורחאה

 1 םוקמב םיוסמ עגרב אצמנש ףלקה רפסמ תא קיזחיש 0714ע154 ךרעמה תא רידגנ

 :הסיפחב

 גת

 סחהעד5ב: התתגצ[52..1] 0ע ךאעעסתת,;

 :הסיפחב 1 םוקמב 1 ףלק םישל רשפא ,םיפלקה תפירט לנפל ,לתלחתהה בצמב

 ץסת 1:= 1 0 52 0

 סתגעד1=:]1[54;

 :אלה המללשה הרודצורפה

, .|( 0 

 גת
 ד,1,4אז: דאמ6מת ;

 תםעסזא
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 עס08 1:= 2 םסוזאדס 2 0
 תטסזא

 | ךנ= דיתוא6( ייאסו )+1 : (* 7 ןיבל 1 ויב ילארקא ףלק םלרחוב א)
 (* הזה ףלקה לש ירודלסה רפסמה תא םלרמוט *)

 ואז := 1
 : (* הסיפחב 1 םוקמב התע אצמנש ףלקה תא ך םוקמל םיסינכמ א)

 ס\ץד1[54]:= 1
 .לרקמ ןפואב ורחבנש םלרחאה םיפלקה םע דחל *) >  ,הסלפחה ףוסל רחבנה ףלקה תא םיסינכמ

 סח\ס1ך1[54]:= אאא:

 אפס

 אפ .

 תורודצורפ וא תויצקנופ םהש ם?רטמרפ 9 3

 ללוכ ,םיגוסה לכמ םלנתשמ תולהל םילוכל הרודצורפ וא היצקנופ לש םלרטמרפה
 .תורודצורפ וא תוליצקנופ תוליהל םג םללוכל םהו ךרעמ
 םיבתוכ רשאכ רקיעב ,היצקנופ לש רטמרפכ הרודצורפ וא היצקנופ םיבתוכ
 ידכ .ףרג לש רויצ וא ,היצרגטניא לשמל ומכ ,הקיטמתמב יללכ בושיחל הרודצורפ
 לע. קר אלו הלצקנופ לכ לע לועפל הילע ,תיללכ היהת הז גוסמ הרודצורפש
 םלפילחמ עוציבה ומזבש :ללכ רטמרפ םיבתוכ רשאכ תאז םיגישמ .תמיוסמ היצקנופ
 . .תשקובמה תיטמתמה הלועפה תא עצבתש היצקנופב ותוא
 ' .תולצקנופ יתש לש ףרג רויצ

 (2) | ץטאסע10א 5דאטפ (א: תמהע): תג (1) קס צטט ( 00 )
 (3) א

 (6) | עטאסעדסא 05 (א: תתגת): תג (5) אפ; | / (4) 91א08:= 51א(8)
 (8) 6081א05:= %8(005) (7) תפמסזא
 (69) אפ

 (10) | תתססמפטתמ סתאעא (לטאסע1סא עת, 0: תמו אאא, דא: תחאמ)
 (1ג) 007
= (12) 

 (13) צאת
 (15) אזאתוטא, גאיה, א, 0, 5 ך: את (18) דע, צץ:

 (17) לת אזאתוטא, אא: דא78088) ; (16) קתססחתטהמ ו1אווגא (ג, + אדמס ;
 (18) םמסזא

 (19) ךע 262 חטא
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 (20) תפססזא

 ודא1אטא:=4
(21) 

 (22) )7 אדא : =

 (23) אפ
)24( > 

 (25) תטסזא

 (26) וודאות :=ם

 (27) אך : =

 (28) עאפ

 (29) אפ ;

 (* תו ז הרודצורפה *)
 (30) | תפסנא

 (31) 1/408:= ןוגא - אזא

 (32) עסא א:=1 10 50 00

 (33) תססזא
)34( +:=0.1*%. 

 (35) 4:= תסטאפ (((ץ(צ) - וזא) / 7408) * 00981,) ;

 (36) 2:= תסטאפ (((0(צ) - אזא) / ד%408) = 60ת₪8)) ;

 (37) ןודאגא (4, ב, ואנו, א\אדאא)

 (38) עסת 1:= 0 70 אדאנאטא-1 0

 (39) טתדדמ ('7')ב

 (40) חתדקמ ('א')ב

 (41) עסת 1:= (אזאזאטא+1) 0 (א4אדוחא-1) 0

 (42) חתדשמ ('"')ב

 (43) 1%  אדאזאטא <> אגאדיחא | דאפא

 (44) טאדעמ ('א')ב

 (45) תזדמזא

 (46) עאפ

 (47) | עאפ)

 (48) תס1א . (* תישאר תלנכת א)

 (49) 68428 (51א08, 6081א08 1, -ע

 (50) תא. , :

 :רבסה

 :תלשארה תלנכתה (48)-(50)

 לתש םירטמרפכ םלמשור הבו (49) הרושב תאצמנ 68428 הרודצורפה תדוקפ

 רשא 005 ,51א תויצקנופב ונשמתשה אל .0051א08-ו 51אש5 :תויצקנופ

 תורדגומ תולצקנופש םלרלתמ אל רשא םלרדהמ של לכ ,לקספ תפשב תורדגומ

 .ולא תולצקנופ שדחמ ונרדגה (9) דע (2) תורוטב ,ןכל .םלרטמרפ הניהת

 ע :המד תומטש תולעב תויצקנופ לתש תלבקמ (10) הרוטב תק הרודצורפה (10)

 ,הלא תולצקנופ לש םירטמרפל סחילתהל ךרוצ ןיא הרודצורפה תרהצהב .6-ו

 ךותב תולצקנופב םישמתשמ רשאכ .םיגצללמ םהש םינותנה גוסל קר אלא

 .םילמיאתמה םלטנמוגראה תא לולכל שי הרודצורפה

 היצקנופה לש הלקסל םיאתת ולש הלקסהש ךכל גואדל ךירצ ףרג םיסלפדמ רשאכ

 ןיב וא ,10,000 ןלבל 1 ןיב לשמל וערתשל אל םיכרעהש ,רמולכ .םירייצמש

 תווטה תא םליבשחמ ,יוצרה תווטב הלהת הלקסהש חיטבהל לדכ .0.101 ןיבל 1
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 .ק(צ)-א1א תא וב םיקלחמו (1-(-2=)1 לבקנ ןאכ) היצקנופה לש (א-אזא)
 ףרגה לש לוצרה לדוגב התוא לופכנ םא .1-מ תוחפ תולהל תבליח האצותה
 .60280-ל 0 ןיב רפסמ לבקנ (60992)

 .5.0-ל 0.1 ןיב ענ ץ רשאכ 0(ע)-ו ע(ע) תויצקנופ םיטטרשמ (38)

 .ןטק רתול םירפסמה ןיבמ הזלא םיקדוב (37)

 .הנטקה הלצקנופה לש ךרעה דע םלחוור םיסלפדמ (38)-(39)

 .הנטק רתויה היצקנופה לש הכרע תא ןמסל ?דכ תלבכוכ םיסיפדמ (40)

 .תווש ןניא תויצקנופה לתש םא ,הלודג רתולה הלצקנופה תא ןמסל ?ידכ ,תיבכוכ םעפ בוש םיסיפדמ (41)-(42)

 :ךכ הארנ וז תלנכת לש טלפ

 :היצרגטניא עוציבל היצקנופ
 עוציבל היצקנופ איה הל םימלאתמ םיילנולצקנופ םירטמרפש תרחא הרודצורפ
 4 תודוקנה ןיב החטש תא דומאל לכונ .+(א) הלצקנופ שיש הילננ .היצרגטנלא
 לע תאצמנ ןבלמ לכ לש תינמלה הנלפה רשאכ ,םינבלמ א-ל חטשה תא קלחנ םא ,2-ו
 :הטמל רולצב ןייע .המוקעה

 8 ה+מ 8+2ת 8+3תב ּה+תמ
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 :האבה האוושמה :"ע המוקעל תחתמ חטשה תא דומאל ןתלנ

 ּת

 ד = ל ?(בד1מ) * ם = ג ע"?(ב44מ)
1 11 

 .וז הטיט יפל היצרגטניא תעצבמש לקספ תפטב היצקנופ בותכנ

 (1) עאסץזסא 1אד86841. (עטא6סניזסא 7: תמות; 4, ג: רו

 א: 1אעמספת) : תמו;
(2) 

 (3) | טאת

 (4) 508, 8: תו

 (5) 1: תאעמסמת

 (6) | תססזא

 עה עבר לש חטשה תא דומאל ידכ

 :האבה

 ןדמואה תא סלפדת האבה הדוקפה

 ל ןדמואה ,לודג רתול א-ש לככ

 ל"ע ןדמואה תא רפשל לכונ

 ש .חטשה בושיח םטל םיזפרטל

 ,ןבלממ קויד רתיב המוקעה תא

 (7) 8:= (5-4)/א;

;0:0 (8) 

 (9) ע0א 1:51 10 א 0

, (7)4+1%₪ + 50% =:508 (10) 

 (11) דאד80ת4:= 50
 (12) אפ ;

 היצקנופב שמתטנ ע>0 רובע 5-ל 0 ויב לוגי

 ץטא6צ10א 01 (א:תמ) :חמ

 פסזא

 ע00:= 507 (5(808)-8(505) )
, 

 \ :ולוכ לוגיעה לש חטשה רובע

 חתזדמ (4 א דאז (001 0, 5, א))

 .קלודמ רתוי היה

 תטשה תקולח *"ע רמולכ ,זפרטה תטלשב שומלש

 םאות זץפרט לרהש ,קלודמ רתול ןדמוא ןתית וז הטל

 :אבה רוליצה ןמ םלאורש ומכ
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 +(א1) + ?(*ן41) ' א כ :אוה זפרט לכ לש חטשה
2 

 ם-8
 :בותכל לכונ אב=5 ,א(=8 םגו זפרט לכ לט בחורה אוה ת=-17 | רשאכ

\ 11 - 
 16)8א) 6% . (ם/2) [+(א1) + ?(אָגן)]

 (ת/2) [(+(אָח)+16*ן)) 1% (+(אן )+(1(א2)) +...+ (+(אם-1)+16*ם)]

 (ם/2) [+(א() + 21(אן) +...+ 21(*.-1) +* +(אמ)]

 (מ/2) (+(68)+5(פ)) + .₪ +(8+1מ)
=1 

 :הלאה םילונלשה קר םיצוחנ ,תיזפרט הטלשל תינבלמ הטלשמ 1 היצקנופה לש בושיחה תטיש תא ךופהל לדכ

 :האבה הדוקפב 0=:9011 תא ףילחנ (8) הרושב .א

 8*0.5 * (ע(4) + 8(2))
 :בותכנ 208 1=:1 10 א םוקמב ,(9) הרושב .ב

0: 

 ע08 1: 1 20 א-11

 תולצקנופ ןתוא לש םיטנמוגראה ,םיטנמוגרא ןה תורודצורפ וא תולצקנופ רשאכ
 .םיללרלקס םילכרע םירטמרפ תולהל םיבילח תורודצורפ וא

 :םהיגוסו םיילמרופה םלרטמרפה ףומש

 םלללמרופה םירטמרפה תומש" רואית לש תבחרומ הסרלג תתל לכונ ,םוכיסל
 :אבה םישרתב וז הרטמל שמתשנו הרודצורפו היצקנופ תרדגהבש ,"םהיגוסו

₪- 

 ש עטאסע1סא

 קגסספסטפש
 רטמרפ םש

 ל?למרופ
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 :רבסה

 םש אובי 45 הלמה ?רחא .קתססתפטא5מ-ו עעאסדדסא םללמה ופסונ הז םיטרתב

 םש אובי עחאסעזסא הלמה *רחא .הנתשמ רטמרפ לש םש אוהש ,ילמרופ רטמרפ לש

 ללב ?למרופ רטמרפ לש םש בותכל רטפא .הלצקנופ םש אוהש ?למרופ רטמרפ לט

 דחא לכב .יכרע רטמרפל הנווכה זאו עטא6סע10א-ו 745 םילמה ןמ תחא ףא

 גוסה תא בותכל םיכלרצ ללמרופה רטמרפה לש םשה ?רחא ,הלאה םירקמה תשולשמ

 .ולש

 ,ילמרופ רטמרפ לש םש הירחאו 20022088 הלמה תא בותכל אלה תלעלברה היצפואה

 הרודצורפה לש םשה יכ ,גוס ןילצל םיכלירצ אל ,הזה הרקמב .הרודצורפ םש אוהש

 גוסל םיסחולמ תוליהל םילוכל הלש םירטמרפה קר יכ ,אוהשלכ גוסל סחולמ אל

 המצעב איה הרודצורפה רשאכ הרהצהה ןמ קלחכ םיעיפומ אל הלא םירטמרפ .םיוסמ

 .הרודצורפ התוא תרהצהב רחא םוקמב אלא ,רטמרפ קר

 וסמב הט?לשל תורודצורפ 9.8

 ןניאשו ףוסמב טלפו טלק תולועפב תוכמות רשא ,תורודצורפב ןודנ הז  ףליעסב

 תוחונל םיפוסמה לָש תודחולמה תונוכתה תא תולצנמ ןה .הבלתכו האלרק תולועפ

 .ףוסמב שמתשמה

 רשא תויביס לש ףצר ףוסמל ריבעמ בשחמה ,תלנכתב 0א178 תדוקפ םלבתוכ רטאכ

 תמגרותמ תולבלס 8 לש הצובק לכ .הגצהל םידעולמ רשא םיוותה תא תוגצלימ

 םיגצומ םיוותה בור .ףוסמה תונוכתל םאתהב ,280210 וא 45611 דוק :פל םיוותל

 ללכ םיגצומ אלש םיוות לש טועלמ שי .4 הרפיסה וא תע תואה ,לשמל ומכ ףוסמב

 רשוכ לעב תויהל ףוסמה לע ךכ םשל .דבלב הרקבל םידעולמ םהש ןולכמ ,ףוסמה לע

 .םהמ תועבונה תולועפה תא עצבלו הז גוסמ םידוק חנעפל

 ןקתב ךרוצ היה םינוש םיבשחמל םלנוש םינרצ* לש םיפוסמ רבחל היהי רשפאט לדכ

 ןקתו 485011 ןקת םה םלצופנה םינקתה .הרקבה לוותלו םיגצומש םלוותל דלתא

6 

 הלוכ* וולש תלוביקה ןכלו תודומע 80-ו תורוש 24 ליכמ ץופנה ףוסמה לש רךסמה

 ,ךסמה *נפ לע והשלכ םוקמב (0טץ50ע) ךמסה תא םקמל ידכ .םלוות 1920-ל עיגהל

 הדומעה תאו (16צ%24) .הרושה תא ,רמולכ >,צ תוטנידרואוקה תא ןייצל של

 7 ךרע ןתיְנ ,27 הדומעבו 7 הרושב ןמסה תא םקמל םיצור םא ,לשמל .(1%א680)

 ./א118 תדוקפב ףוסמל ולא םינותנ חהלשנו %א-ל 7 ךרעו צ-ל

 ןיבל ,ןמסה תבצה םשל - הז הרקמב ,הרקב יוות ןיב ןיחבהל תעדל ףוסמה לע

 דוק לוות ףוסמל םיתלושש ךכ :"ע תלשענ הנחבהה .הגצהל םידעולמש םירחא םלוות

 םלרומש םידחולמ םיוות תרדס להוז .הרקבה לוות לנפל (8 560116ת06 )

 לרחא .הליגר הגצהל אלו םיוסמ דלקפתל םלדעולמ םהלרחא ואובלש םיוותהש בשחמל

 הארנש ?פכ ,הרדסה ףוס תא ןילצל ידכ דחולמ ות םשריל הרקבה לוות תרדס

 .את1ַמ תדוקפב תנתלנ הארוהה .ךטמהב

 תושמתשמו םיפוסמב תולשומלש תויצקנופ תועצבמ רשא תורודצורפ המכ התע גיצנ

 .(12ת6ע16בגב 1 568ת08%6 1ת5%515ט56) 4%51 >"ע םלצלמומה הרקב יוותב
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 םיגצומה םידוקהו תורודצורפה לש תומישילהו המאתהה תא קודבל בללח תנכתמה

 .לקספ רדהמו םיפוסמ ,בשחמ תללוכ רשא ,ולש הדובעה תביבסל ואכ

 .תואמגודב גצומש לפכ בותכל טל תונושה חת118 תודוקפ תא

 ךסמ תקלחמ 1

 אלהש הרקבה לוות לפ לע ,ךסמה לש תיקלח וא האלמ הקיחמ תרשפאמ וז הרודצורפ
 .תלבקמ

 (1) קפססמפסטחמ 5208 (צ), א: 1אעמסתת) ;

 (2) תא
 (3) ךע צ < 0 ץחפא

 (8) תחסזא :
 (5) טאדצמ (0₪א(155), '[27'). (* ךסמה לכ תא קחמ *)

 (6) צ:= -צ

 07) אפ ;
 (8) טחתדדמ (155(0000), '[', צ:1, ';', א:1, 'ע') (* ןמס בצה *)

 (9) אפ ;

 :רבסה

 םיבתוכ הליחת .ןמסה םוקלמ לש (צ,א) תוטאנלדרוקה תא תלבקמ הרודצורפה (1)
 .(הדומעה) א תא - כ"חאו (הרושה) צ תא

 דוקל םאתהב ךסמה תא קוחמל השקבכ צ לש ילילשה ןמלסה תא םיחנעפמ (3)
 .הלועפה

 .חתדשמ(155(018),'['):הארוהה ?"ע דוקה יוות תא ךסמל תחלוש הרודצורפה (5)
 תונוש הקיחמ תולועפל .ךסמה לכ לש הקיחמל דוקה אוהש 21 םיבתוכ הירחאל
 :ןלהלש המלשרב טרופמש לפכ ,םינוש םידוק םישרדנ

 .ךסמה ףוסל דע ןמסה אצמנ ובש םוקמהמ הקיחמ - 1
 .ןמסה לש ?חכונה םוקמה דע (1,1) תוצבשממ הקיחמ - 1
 .ךסמה לכ תקלחמ - 1

 .הרוטה ףוסל דע ןמסה ןמ הקיחמ - 0%
 .ןמסל דע הרושה תלחתהמ הקלחמ - א
 .ןמסה אצמנ הבש הרושה לכ תקלחמ - 2%
 בותכל רשפא ,ןמסה אצמנ הבש הדוקנה ןמ קר ךסמה תא קוחמל ,לשמל םלצור םא
 טחדצמ (0000155), '[01')) | :תלנכתה לש (5) הרושב

 .ןמסה םוקימ םשל ,יבויה ,שדח ךרע ץ-ל םינקמ (6)

 לשו א לש םיכרעהש בשחמל הרומש דוקה תא םיווהמ '['-ו 155(088) םיוותה (8)
 ל:וות לש הרדסה ףוס תא ןייצמ '8' ותה .ןמסה םוקלמל םידעולמ םהירחאש ּצ
 ל + .הרקבה
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 םיוות בוהבה 2

 תלעפהל תמרוג וז הרודצורפ .(211מ%) בוהבה לש הנוכתה תמייק םיבר םיפוסמב
 .תרחא הארוה תתל של בוהבהה תקספהל .ךסמה לע וגצולש םיוות בוהבה

 (1) קתס6תסטאמ זצוהחע (אטד280: 1א1מ608) ;
 (2) תטסזא

 (3) טתדצמ (155(088), '[', אתדלתט: 1, 'ץ')')
 (4) טתדצמ (155(0020), '5פת')

 (5) אפ

 :רבסה

 תא עבוק 8ע128/ רטמרפה 0-מ םוחתב ענ אוה ,םיוסמ ףוסמב .בוהבהה בצק

 תולנש 0/30 אוה בוהבה לכ לש וכרוא רשאכ (רתויב ריהמה) 255-ל דעו
 .תולנש 255/30 אוה בוהבה לכ לש וכרוא רשאכ (רתויב יטיאה)

 ,בצקה תא םיעבוקש רחאל תא םיליעפמ %₪728/ הנתשמל ךרע םלנתונ רמולכ

 הרודצורפה ,בצקה תא םיעבוק אל םא .(4) הרושב בוהבהה תרלרבב תשמתשמ
 .(אעד2ש/=32 א"צ) תוינש 32/30 ,אמגודל אלהש לדחמה

 םלוותה תגוצת לש הטלבה 3

 תא ךושמל לדכ םלוות לש הגוצת שיגדהל םיתעל ךרוצ שי ףוסמב םידבוע רשאכ
 ,האלגש תעדוה וא הלועפ תארוה םטל ,לטמל ומכ ףוסמה ליעפמ לש בלה תמוטת
 טלפה תא טילבהל שמתשמל םירשפאמ וז הרודצורפב .דועו ספוט לש תרתוכ תגצה
 .תופסונ תולועפ עברא עצבל רשפא ,בוהבהל ףסונב .תונוש תורוצב וגלצהלו

 קתסספפונתמ תסוחנאסע (דתטת: סמ ת) ;
 םעסזא

 0455 תשעת סע
 יִת': חתדצמ (155(018), '[7מ'): (* תסטסעפש 01660 *)
 יט': חתדצמ (155(018), '[מ'): (* 0מ6611ת6 *)
 'זז': טתדדמ (155(002), '[2מ')) (* 181% 1תש6ת53%ץק *)
 יס': חת1דמ (155(008), '[10': (* 018ק2ת105 *)

 סדזמתוד88 וא1דמ1 א ('רטמרפב תיעט')
 אפס

 אפ;

 :רבסה

 :ןה תויורשפאה .ךת\)  הנתשמה רטמרפה י"ע הרודצורפל תרסמנ תנכתמה *"ע תשקובמה הלועפה

 .הרושה לש קורי עקר לע רוחשב םיוות לש הגוצת התע לבקנ ,רוחש ערקמ לע קורי איה הליגרה הגוצתה םא ,לשמל .עבצ לש ךופיהב עקרמה לע וגצוי םלוותה - 6 716460 - ת
 תוריהבה לצחב ויהי ךליאו ןאכמ ועלפולש םילוותה - 5 2 -- .וק טטרושי ךסמב עיפולש ות לכל תחתמ - 0ת66111ת6 -

 .ו ל יו

 םנש 1
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 םינוש םילפרג םילמס ועיפוי ,תונטק תולנלטל תויתוא םוקמב - 09822108 - 6

 .תונוש תורוצו םלירולצ ךסמב תונבל ןתלנ םהמש

 תיסיסבה הגוצתל הרזדח 408

 .לטרדנטסה בצמל םירזוחו ולעפוהש תונוכתה תא "םיבכמ" וז הרודצורפב

 (1) | קתססתתטממ ץעמסצ (ךעוא: 0802);
 (2) | תתסזא

 (3) 658 ץתשה סע

 (4) . 'ץ': טתדדמ (0155(018), '[0': (* תונוכתה לכ תא קספה *)
 (5) 'ת': חטתדלמ (155(01800), '[ת'): (* קשטסעפ6 016860 קר םללם *)
 (6) '0': חת1דמ (0155(008), '[0)'11 (* הקלפרג תלצפוא םללס *)

 07) סחמתטד58 חת1דמזא ('רטמרפב תועט')

 (8) עאפ
 69) | עאע;

 :רבסה

 תמדוקה הרודצורפב ורכצוהש תונוכתה לכ תא הבכמ (תונוכת רובע) 1 רטמרפ (4)
 םא וקספויל ₪ וא 1 ,ת ?"ע ולעפוהש תונוכתה .הקיפרגל היצפואה ןמ ץוח
 .7 אוה וז הרודצורפב רטמרפה

 תונוכתה תא רלאטהלו 866256 %1660 לש הנוכתה תא קר םילסל םיצור םא (5)
 .א הרקבה ות תרזעב תאז תושעל ןתינ ,תולעופ תורחאה

 תא בותכל םלבייה  ,תונטק תוינלטל תויתואב םייפרג םילמס ףילחהל ידכ (6)
 .םליפרג ם?למס לש היצפואה תא הקלספמ אל (4) הרוש תלעפה .11מ דוקה

 ם?ל?גרת 5

 תולאשש 1

 הצובק לכב םתוא רבחל | ,םייארקא םירפסמ 12 לש תוצובק 0 רוציל ךילע (1)
 המוקע) ןומעפכ תואריהל הכ?רצ האצותה .םלמוכסה 100 ?כרע תא ףרגב רייצלו
 .א-ה ריצב 6. ךרעל בורק אצמנ ואישש (תילמרונ
 ,םילארקא םלרפסמ תריציל תלטרדנטס היצקנופ ןלא ךתושרבש לקספ רדהמב םא
 .הז קרפב ונתלנט תורודצורפה ןמ תחאב שמתשהל לכות

 תומלאתמ ,9.4 ףלעסב ונתלנ רשא ,ףוסמב הטילשל תורודצורפה םא קודב (2)
 בשחמב הדובעל תומיאתמה תורודצורפה ןהמ ,אל םא .ךלש הדובעה תביבסל
 .תונושה תולועפה עוציבל םידוקה תא טרפ .ךתושרבש

 תולנכפפ 2
 לדכב המרגוטסלה טטרשו םלמעפ 1000 תויבוק יתש תקירז לש ומיד ךורע (1)

 תולסחלה | תויוחלכשה תא הוושה .האצות לכ .לש תוחיכשה תא תוארהל
 .הז קרפב תורכזומה תולטרואתה תולורבתסהל
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 ללטמ דחא :הז להונ לפל ותוא םיקחשמ רשא ,8*05ק5 קחשמה לש הללמדה ךורע (2 /

 ,2  אוה םוכסה םא .הכוז אוה 11 וא 7 אוה לבקתמש םוכסה םא .תויבוק לתש

 רפסמ לכ אוה םוכסה םא .ורבחל תויבוקה תא ריבעמו דיספמ אוה 12 וא 3

 :הרוק םלרבד ינשמ דחאש דע תויבוקה תא ללטהל ךלשממ קחשמה ,רחא

 .הכוזו קחשמה תליחתב לבלקש םוכס ותוא תא םעפ בוש לבקמ אוה *

 .תולבוקה תא ריבעמו דיספמ צאו 7 לבקמ אוה =

 ביית בשחמה הכוצ אוה םא .קחשמ לכ לע רמהל םדאל רשפאתש תלנכת בותכ .א

 םידספהה וא תויכזה ןזאמ תא בשחת תלנכתה .בשחמל בילה אוה תרחא ,ול

 .םלקחשמ לש הרדס רחאל

 ךרעה) הכז* ןקחשהש תורבתסהה ?המ קודבו םלקחשמ 1000 לש הילמדה ךורע .ב

 .(0.4929 אוה ל?טרואיתה

 םירפסמ לש הריחב י"ע ,1-ל 0 ןיב ץ=א? היצקנופה לש היצרגטנלא הטע (3)

 א ריצ ןיב הנייהתש תודוקנה לש זוחאה תא עבק .1-ל 0 ןיבש םוחתב םללארקא

 .(א,צ) גוז גצללמ םירפסמ לש גוז לכ רשאכ ,המוקעה ןיבל

 קחשל הלה גוהנ ,"םיקתפ" וא (שלדלאב) "ךלטיווק" ארקנש ,"21" קחשמה תא (4)

 .הכונחה גחב

 ןמ ףלק רחוב אוה ,ורות עיגמ רשאכ .םדא לכל ףלק םלקלחמ :קחשמה להונ

 הובג םוכסה םא ,דלמ הכוז אוה 21 לש םוכסל עלגמ םלרחתמה דחא םא .הסיפחה

 רוחבל אל תוכז םג ןל שי ,21-מ ןטק ולש םוכסה םא .דימ דיספמ אוה 21-מ

 ודלבש למו םיפלקה תא םילגמ ,21 לבלק דחא אל ףא בובלסה םולסב םא .ףלק

 רובעב הזה קחשמה תא המד .הכוזה אוה 21-ל בורק רשא רתויב הובגה םוכסה

 :םלפסונה םיטרפה תא חלנהל לכותו בשחמה דגנ קחשמש םדא

 .םדוקה רומיהל ףיסוהלו ףלק תכישמ לכ לנפל רמהל לוכי התא .א

 .תלכזו תרמלה םא ךל םלשמ קר אוה .רמהמ אל בשחמה .ב

 .17-מ תוחפ ולש םיפלקה םוכס םא ,ףלק דוע ךשומ דלמת בשחמה .ג

 , .2-9 םלרפסמה תא םיגצללמ 2-9 םיפלקה .ד

 .ןקחשה ןוצר יפל 11 וא 1 רפסמה תא גצללמ "סא" ףלקה .ה

 .10 אוה ךלמו הכלמ ,"ק'ז" םיפלקהמ דחא לכ לש ךרעה .ו

 ותואב תושמתשמ רשא ,תונוש תולצקנופ יתש טלקכ תלבקמש 'היצקנופ בותכ (5)

 היצקנופה .ל?רפסמה הכרעב הלודג רתול ןהלניבמ וזיא תעבוקו א לשממ ךרע

 אלה ןהמ וזלא תנללצמו הלודג רתויה היצקנופה לש ךרעה תא הרליזחמ

 ה .הלודגה

 תטלש פל הלצקנופ לכ לש תירמונ היצרגטנלא תושעל ידכב הלצקנופ בותכ (6)

 תלעופ תבתכש היצקנופה םא קודבל  ידכ :תואבה תויצקנופב  שמתשה .זפרטה

 1 .לוארכ
 \ 51א(א) 6א .א

200 | 
 8 +2 68 + .ב ּי

| . 

 ה א 6% < .ג
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 10 קרפ

 תומושר

 תומושר הנבמ "

 :םיאבה םיגוסה ןמ םינותנב ונקסע ויטכע דע

 ,םללשממ םירפסמ *
 ,םימלש םלרפסמ *
 ,םיללנאילוב םיכרע *

 ,םלדלחל םיוות * 
 ,(תתטתס:ה666 17ק65) הללנמ ל"ע ורדגוהש םיגוס *
 .(2ת80%66 4:28צ) זורא ךרעמכ ורדגוהש םילמ *

 אוה ןותנ לכ םא .םהיניב ליגול רשק שלש םינותנ לש הצובקב םיקסוע םיתעל
 רשפא ,ולאכ תובר תוצובק שי םאו ךרעמב הצובקה תא קיזחהל לכונ גוס ותואמ
 המלשר ךכ ונקזחה .א\5%080713 תינכתב ,לשמל .םיכרעמ לש ךרעמב ןתוא קיזחהל
 :םידבוע תומש לש

 ךצקמ 51וסטמפ = קגסאמכ התתגצ [0..1תמסא] 07 סתם;

 גת סטפדא : גחתתהצ [1. .אגאסטפ1א] סע 50 ;

 :וז הרוצב םינחבמ 5-מ דחא לכב םידימלת 20 לש םלנולצ קלזחהל לכונ

 דצקמ ד21צשאדא = גתתגצ [5..1] 0ע 1אדתסתת;
 טגת 5ךטפמאץדא : התתגצ [20..1] סע דע;

 לש  וכרע יפל םיוות רפסממ תבכרומ התיה ,םידבועה לש הרקמב םינותנ תצובק לכ

 םירפסמ 5-מ תבכרומ התלה םיטנדוטסה לש הרקמב םינותנ תצובק לכ .02₪08 עובקה

 .םגוסב םיהז הצובקה ?לביכרמ םלרקמה לנשב.םלמלש

 לש הרקמב .םינוש םלגוסמ םה הלביכרמש םינתשמ לש הצובקב לפטל ךרוצ שי םיתעל
 חינהל ריבס רתוי .דבלב תומש תללוכ המישרהש חינהל ןוכנ הז ןלא ,םידבועה
 ,הדיל ךלראת ,םש ,דבוע רפסמ :דבוע לכ רובע םינוש 'םינותנ המישרב שיש
 גוסכ גצומ םהמ דחא לכ רשא ,'דכו רכש יביכרמ וא רכש ,יתחפשמ בצמ ,תבותכ
 הדש ארקנ הב רביא לכו (86602ע64) המושר תארקנ וזכ םינותנ תצובק .הנוש
 תומושר תצובק .םינותנ גוס ותואמ תולהל םיבילח םנלא המושרב תודשטה .(71618)
 .םלדימלת ץבוק לשמל ומכ ,(7116) ץבוק תארקנ םיוסמ אשונב תוקסועה
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 :אבה טוטרשב תגצומ המושר לש אמגוד

 3 ונינבש ךכ *"ע םינוש םיגוסמ תודשב ונלפיט ,7 קרפבש 458088713 תינכתב
 3-מ דחא לכב ליבקמה יסחיה םוקמה .זלזצשא ,508.ת ,0טכ1א :םינוש םיכרעמ

 לש םינותנה לכש הרקמל וז תינכת התע בתכשנ .דבוע ותואל סחייתה םיכרעמה

 .תומושר לש דחא ךרעמב שמתשנו תחא המושרב םיללכנ םיוסמ דבוע

 (1) קאס6תגא 45א08₪116 (1אעטע , 0טץפט1) ;

07 | (2) 
 (3) וואס 1100 ;

; 030025 (4) 
 (5) | דצפפ

 (6) תפטפוזטאהד סטמפ= תמססתפ
 (7) 5מאסטמס: תגסאתס התתגצ [1..סתמ6א] סת סת;

:5048 (8) 
 (9) ד?1צטא: סאה

 (10) אפ ;
 (11) צאת

 (12) ווד5ת4ת סטפדא : 0. .ןו\אסטס א;
 (13) סמ\קתפ : 9001א;

 (14) ןוגתגסמ סטפדא : גתתגצ [1. .אגאסטפדא] סע תתפתו\ץ סטפ
 (15) תטפזחתוה סחגכהפמב : תעפוונוגד סטתפ ;

 (16) - ' אגאסא, 1539, ווק 8 : 1. .א\אסטפדא;
 (17) םמסזא 2. :

 (18) אז5תגא סטפ1א:=
 (19) טודנ,מ אסצ םסע האפ שלב סטפצדא < אגאסטפנא) 0

 (20) םתסזא
 (21) טקדעמזמא ('ןולצו רכש ,דבוע םש שקה ');

 (22) + עסת אגאסא:= 1 70 סתפסא 0
 (23) תטגכ (תמפוחתאה סוז\ פז . 50[ 0 ] )

 (24) תתהפזא (תתפאטא | ו דא ;
 (25) < ןו15048:= 1.

 (26) ו61\קק8:= ץתטמ
 (27) וודה וסחהקפפ גאס ו <= ו , סטפזא) 0 ו
 (28) דע תמפזחתוג סוז\ פה 5וז .5זמוסטפס < |

 (29) ןות\סא סטפדא[עוד5038] .ףממאסטשפ ךתחא
| : 8 =: 0285 (30) 

| - > 58 (31) 
 (32) ד5948:= 115908(5000) ; |

 (33) ןוד5תגת 6חגעה51 := ו ן
 (34) קספ ווזפתהת := אודפעהת סטפדא עסוואדס 15245 סח\פגפת 0
 (35) א\ת404 סטפדא[5006(א15945) ] := אגתגסא סטפדא[וד5ת45] ;

 (36) אגתגסא סטפדא[וודפקגת סחגכגפמ] := תתפוחתוה זז |
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 (37) עדפסגת סטעדא := 5000015245 0טס1א) ;

 (38) םאע ;
 (39) דסת אנ52תגת:=1 10 אנ5עגת סטפנא 0

 (40) תפסזא
 (41) טדדמ (אגתגס סטפדא [ 115032 ] .5 0 ,

 (42) וגתג6סא סטפדא[אד5ק4ת] .5028:10:2) ;
 (43) 058 וגתגסמ סטפדא[א15פא] .ץ2דוא סע

 (48) 'ג': התדצתנא ('אפד2טצ4א' :10)
 (45) 'ִם': חתדעמתא ('05:'100))

 (46) '0': ת1צמ-א ( 'מוט124' :08)
 (47) עאפ

 (48) אפ
 (49) | אפ.

 :רבסה

 ל"ע רדגומה גוסכ תמפהשאגז 0טמפ המושרה לע םיריהצמ ולא תורושב (5)-(10)
 ןיב רשאכ ,עתאפ הלמב םיליתסהלו 280082 הלמב ללחתהל תבילח הרהצהה .שמתשמה

 לש תיללכה הרוצה .המושרה תא םיביכרמה תודשטה תומש םיעלפומ ולא םילמ
 :אלה הרהצהה

 לש הצובק לכ ףוסב .קיספב םהיניב דלרפהלו גוס ותואמ םלדחא תודש בותכל רשפא

 ףיסוהל רשפא כ"חא .קיספ-הדוקנו גוסה םש ,םייתדוקנ ואובי גוס ותואמ תודש
 םג רשפא ךא ,1צק8 תרהצהב המושרה תא ונרדגה וז אמגודב .םירחא םיגוסמ תודש
 .טגת תרהצהב הנתשמכ התוא רידגהל

 :םינתשמ תרהצהב הב שמתשהל רשפא תעפתותוג1 סטפע לא הרהצהה לרחא (14)-(15)
 ארקיש (15 הרוש) דדוב הנתשמ לש רואיתבו (14 הרוש) ךרעמ ירביא רואיתב

 .תתסזחתוה

 ,המושרה םש ןויצ "ע המושרה ךותב הדשל םיסחייתמ .(41)-(43) ,(23)-(28)
 .((24) הרוט) תעפחטאג 01424584.5081ג8 ,לשמל ומכ הדשה םש הירחאו הדוקנ
 ךותב סקדניאה תא םלבתוכ ,ולירבאמ דחאב םיניינועמש ךרעמ אוה הדשה םא
 :(3 הרוש) לשמל ,הדשה םש ירחא םיעבורמ םיירגוס

 תו | 011014. וס וס ]
 ךרעמב המוטרה רפסמ ,ךרעמה םש תא םיבתוכ ,ךרעמל תכייש המצע המושרה םא
 :לשמל ומכ הדשה םש - כ"חאו הדוקנ ,םיעבורמ " םילירגוס ךותב -
 .(43)-(42) תורוטב םג ןייע .(41 הרוש) ו סטפ [וד548] 53 וס

 .םלמעפ 3 (תפפחטאה 610458ג) המושרה םש לע םלרזוח (24)-(22) תורושב
 :תואבה תודוקפב ולא תורוש תפלחה י"ע דודלקה תא טשפל רשפא

 טנצא תתפתותו\ 00451 0 -

 סא
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 עסת אגאסא:= 1 10 סתמסמ 00

 תמגפ (5ה₪% טמפ [א\ אסא ] ) ;

 תמאפזא (5083ת, ד2זצטא)
 אפ

 הטושפה הדוקפב עיפומש הדש םש לכ ,2כ0-ו ח118 ן:ב המושר םש םיבתוכ רשאכ

 ,המושרה םש תביתכ ,ןכל .המושר התואל סחולמ זחא לרחאש תבכרומה וא

 המושרה םש תא טלמשהל ונל הרשפלא 0 ויבל טדצא ןיב ,תפפתסאג סת

 .תובקועה תודוקפב 121צעא-ו 5608ג8 ,5חשא סטמס ?בפלש

 קיתעהל רשפאש הדבועה אוה המושר לש גשומה תרדגהל לרקלעה עינמה (35)-(36)

 .ןהלש הנבמב תוהז תומושרה ?תש םא ,הבצה תדוקפ תרזעב התרבחל תחא המושרמ

 ןכלו הדש לכל דרפנב וז הרבעה עצבל םלתרכומ ונל*לה 45%0ת2713 תינכתב

 םג וז תלנכתב (36) הרוש .((36)-(38)) תורוש 3-ב םש הבתכנ וז הלועפ

 .((40)-(42) תורוש ,םש) א45%0ת8113 תינכתב תודרפנ ולהש תורוש 3 תבלשמ

 :ןלהלדכ טשפל ןתלנ ולא תורוש םג (39)-(48)

 ע0א א15248:= 1 0 אד5פגת סטפנא עס

 דקא אגתגסמ סטפדא[15248] עס

 תתשסצא 000 (* דדא *)
 טתדדמ 65008 , 5048:10:2)

 6458 ץ21צטא סע
 '- 'ג' : טתזעסתא ('אפד?2טצגא':10) ;

 'ִפ' : חתנצדמתא ('10ש':5),

 '0' : אתדדסתא (אמאט2ג':9) 0

 חאפ ו (* 6485 *)

 אפ (* א17ַא <)

 (*) טדצא..עס הדוקפה 2

 :ןלהל תגצומ 20..₪118 הדוקפה תא תראתמ רשא תינבתה

 הדוקפ

 .המושר לשיסש תוליהל בייח %848 תורדגהב הנתשמה

 שטמתשנו הכ דע ונלארש ולאמ תובכרומ רתול תומושר גיצהל ידכ תואמגודב שמתשנ

 | תל " א .א178א..2כ0 תודוקפב םג
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 :האפרמב םירוקיב לוהלנ

 תללוכ רשא ,("םיטנילצפ") םילוחה ןמ דחא לכ רובע תחא המושר םיקלזחמ האפרמב
 ךיראת) דעומה תא תוקיזחמש תורחא תומושרל תוסחליתה הב שי  .םללישיא םיטרפ
 םלנתלנ םינותנה לגוס תורדגהו תומושרה .אבה ("רות") רוקיבה לש (העסו
 :ןלהל

 ךץצקמ
 וג 0תס2₪7 10 = תג בתתגצ[10..1] סע סאגת; (* תומוקמ 10 *)

 506 722108 = תעססתע
 צסא >< 2

 6םסכמ51: תתגצ[6..1] סא

 פתגאג : 5

 אפ;

 708 = תוססתע

 ךת101: 506

 פג : 0

 אפ ;

 עוזמאצ = תמססתפ
 א ווד : 440880207 10; (* תומוקמ 10 *)

 58% תת : א
 דסת 4 :

 ךסתזא תת\טגת : גתתהצ[52..1] סת

 ןוזא : (201גת ,אתאמ04 ) ;
 ו 15% (* םירגובמ קר *)

 דקה ו: (תגטהא ,א\פטד , 1והא ,642058) :
 ץגדצמא 1 3001 ;

 סה : 00 |
 ד : התתגצ[10..1] סע אס 0

 אפס ;

 :גוס ותואמ םינתשמ לע ריהצהל רשפא 2411887 רובע גוס םירלדגמש רחאל

 גת

 תודזחאז 0תסג51: דאז
 תו חאזא | ו הגתתגצ[10..1] סע תדדתאצ;

 םושרל לכונ ,שדח הלוח תלבק ומזב ,לשמל .םינתשמל םיכרע תתל םילוכי תינכתב
 ,ומכ ,םייסיסב םלטרפ

 קתודדפאצ 0ת\פג5₪ . 51 1524014 := צד \אד
 ץדדמאצ 05. ב וטו₪ קחתגדד := 'תו777 7

 תגדדמאז 6תגכגפח אדא := אא
 תגדדמאד 0ת0451.01 := 1

 :בותכל לכונ ןושארה רותה תעלבק ןמזב

 קגדדמאצ 0ח\פ\58 דס [ז\םג .דגת101.צס4 := ולמה
 ץודדמאצ 0חגסג5א סת ןז\פ\ .דת108.0100058 := 7

 קודדמאצ סמגפ\58 .דסת ![ז\פג .ד\ת10ה .5ז1\א\ := 1%
 ץודדתאצ 62458 .ךסת 1125 .5ח%ה := יפוינית

 לש לרגטניא קלחכ םתוא םיבתוכ אלו ףוסמה ןמ םישדח םינותנ םיניזמ תואיצמב
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 וא אפ תודוקפ בותכל ךירצ ,הלעמל תועיפומה הבצהה תודוקפ םוקמב .תינכתה
 .םהלש רואלתהו םלנתשמה תומש ללוכ ,תתגפזא

 הדוקפב שמתשנ ןכלו דמל תולברוסמ ויה הבצהה תודוקפב תודשל תויוסחללתהה

 :םילנוש םינבמ 6-ב ךשמהב הארנש יפכ ,תונכתה תא טשפל ידכ זחא

 :1 הנבמ
 (1) טדעה תגלדתאש סחגפ451 0

 (2) דצמ דסא 1484 ע0
 (3) טנדא דגת168 ע0

 (4) תטסזא
 5(6) 2 צ0%:= 17;

; ' 7 =:08₪02051 (6) 
 (7) 51א4:=

 (8) 50% 1512401 := יצאו" :
 (9) 5חמא קתגל:= '54ת4777777 .

 610) אזא:= אתא ;
6 =:010 (11) 

 (12) אפ ;

 :רבסה

 ןמ אוה ןהלש הקירסה רדס .תוננוקמ ₪178 תוארוה שולש של ונינפלש אמגודב

 הרושב רתויב תינוציחה הארוהה לא ,(3) הרושב ,רתויב תלמלנפה הארוהה

 הזיא עבוקו (3) הרושב תימינפה ₪111 הדוקפה תא הליחת ןחוב רדהמה .(1)

 ,(5) תורושב םינתשמ .148108 םשב המושרל םיכילש םירכזומה םינתטמה ןיבמ

 .המושרה םש תא םהילנפל ףרצמ אוה ןכלו וז המושרל םיכללש (7)-ו (6)

 אל םה ןכלו 742ת101 המושרל םיכיללש םנלא (11)-(8) תורושב םלנתשמה

 .תלמינפה 0178 תדוקפ ךותב םיאצמנ םהש הדבועה ןמ ללכ םיעפשומ

 ,דגתַדסַא.ץסא .(2) הרושב תלעצמאה ₪111 תדוקפ תא ןוחבל רבוע רדהמה ויטכע

 םיכללש ,תלמלנפה ח178א-ה תלעפהמ ועבנש ,14ת108.58.א4-ו זאת.

 :ןוכנה המושרה םש תא םהל ףיסומ אוה ןכלו 108 1424 המוטרל
 ך0 ופה .דתד0 .צסא

 דסת פג דת.
 דסת אפה .דגת10 . אג

 םנלא תיעצמאה ₪111-ה לש חווטב םירחאה םינתשמה ,םדוקב ומכ ,הז הרקמב םג

 .םלעפשומ אל םה ןכלו וז המושרל םיכייש

 םלנתשמה לכ .(1) הרושב תלינוציחה 1171 הדוקפל עיגמ רדהמה :,ףוסבל
 תומגרותמ ןה ןכלו הז םשב המושרל םיכייש (11) דע (5) תורושטב םירכזומה
 .תגדדאאצ 0842458 המושרה ךותל הבצה תודוקפכ

 רדס תא םינשמש חלננ לשמל .ח171 יטפשמ לש תודוקפה רדס לע דיפקהל של

 :הנוש רדסב ןתוא םיבתוכו (3) ,(2) ,(1) תודוקפ לש ןונליקה
 חזדז סת אגפא 0

 חזע1] דגתת60ח 0

 חדד עגדנמאצ 00458 ע0

 אל (7)-(5) תורוש לבא ,יוארכ תועצבתמ ויה (11)-(8) תורוש ,הז הרקמב
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 םיכייש םניא 58א-ו 0802858 ,צ0% תודשהש ןולכמ ,יוארכ תולעופ ויה
 תרדגומ רשא ,14ת108 המושרה לש תודש םה הלא .24118א1 0140258 המושרל
 .עגדדמאד 0842458 המושרה לש הדש המצע איהש ,10ת 824 המושרה לש הדשכ
 המושרה לע  רבכ | גללד | אוה 708 ₪422  המושרל עיגמ רדהמה רשאכ
 .תפסונ םעפ הילא סחילתהל לוכל ונלאו ת1זמאצ 08

 :ל (7)-(5) תורושב תודשה תא ונחתיפש ,אצמנ
 סת זאפ .דהתזסה .צסא :

 ךסת וגפג דתה
 דיסת .גפה .דגת10ה פא

 ₪ ?תגץדתאצ 08054 :םשה תא םהינפל ונפסוה אל לבא

 :קר בותכל רשפא ,(3)-(1) תורושה תא בותכל םוקמבוי תינכתה תא רצקל ןתינ
 טזקצא תאדדמאצ 6תגסהפה, ךס0ת חגתג, ד0תד0₪ 0

 רתול* בותכל תורשפא התיה %₪113..כ0 לש יללכה הנבמב המל ריבסמ הז  רוציק
 קולדב איה רצוקמה הנבמה לש תועמשמה .דחא (המושר םש א"ז) הנתשממ

 םינתשמה רדס תא הפ םג תונשל רוסא ןכל .רתוי ךוראה הנבמה לש ותועמשמכ

 .2..1784כ0 תודוקפה ןוניק רדס תא תונשל רוסא הלה םדוקש ומכ

 תודוקפ תורדס לש םיפסונ םלנבמ בותכל רשפא ,ליעל רכזוהש 1 הנבמ םוקמב
 ןתוא תא תועצבמ רשאו תורחא תורוצב 20..₪118 הדוקפה תא תוליכמ רשא

 .תולועפה

 :2 הנבמ

 חזקה עגקדמא2 0051 0

 א

 708 חופה .ד4ת108 .צסא:= 1

 108 1180 . גת108.08₪00058:= 0;

 708 חופה .ד\ת10ה .5א.:=

 הא ןוד5הק\08.:= 'צדד 20" /

 פח קתגעד:= 7 '
 ןוזא:= אמא ;

6 =:01 

 אפ ;

 . :3 הנבמ

 טז קתגצנמאצ 00

 א

 אזא:= אפאע/4

; 6 =:010 

 511 ןוד5הת10ח.\:= 'צדד20ם\אד '

 פחמא קתגלך:= '54תגירורהל -

 |. טד < גת , לגתד08 0
 61א

 ע04:= 7.

; 0 =:08102051 

 סתגא.ג:= 6

 אפ

 אפ ;
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 , :4 הנבמ

 לבא ,3 הנבמל המוד הז הנבמ

 םוקמב

 :םלבתוכ

 אדדמ דסת פה ,ד\תזסמ

 חזק ד0ת אפה .ד\ת16₪

 המושרב אצמנש הדשב לפטמ 3 הנבמש רכב אוה 8 הנבמ ןיבל 3 הנבמ ןיב לדבהה

 תודשהש שרוד 4 הנבמי.גתזסא המושרב אצמנ אל אוה םא וללפא "סת 4

 ,צ01 םינתשמה וז  אמגודב .108 ₪454-ב םגו 74ת108-ב םג ולהל ולפוטיט

 4 הנבמ םגו 3 הנבמ םג ןכלו תומושרה :תשל םלכילש 514א4-ו סתספתפא

 .םינוכנ

 :5 הנבמ
 א-ה תגדדפאצ 640458 0

 תססזא :
 ןוזא:= אסאתשג ;

,26 =:010 

 51 ןוד51ת40ה.:= 'צדד 20! ;
 פתמ4 קתגך1:= '544777777 /

 אדעא  ץסת פג עס
 תמסזא

 14ת108.צ04א:= 7;
 דת108.68₪00858:= '000 97 '

 8108 .5זגא.:= 6

 אעכ ;

 :6 הנבמ
 זדה קתגד1עאצ 04245 0

 א

 אזא:= אפאמ/4 ;

:26 =:010 

 חמא אד5תק\סתב:= 'צד0ת\אךי'

 581 קתגעד:= 4 ו
 אפ;

 אנדה עודדמאל 6זז\2458.708 1454 עס
 א

 742108.צ016:= 7;

 ךגתז6ה.6ת02058:= 07 ;
 2108 .51\א.:= 6

 אפ ;

 :הללחנה

 1 הנבמב .4  הנבמ וא 3  הנבמ םה רתולב םלבוטה ,וגצוהש םלנבמה לכמ

 אל (108 1454 ,748108) םכותמ םיינש רשא םינתשמ השולש ללכה 20..₪118-ה

 הנתשמ 3  הנבמב ,תאז תמועל .ח20..118-ה םוחתתב תודשה ןמ קלחל ומיאתה

 לנתשמו ומוחתב תודשה לכל ךי?ש (24118אַ] 084025%) נוצלחה ₪118. .0-ה

 .םמוחתב תודשה לכל ןכ םג םיכייש (108 ₪424 ,12ת108) למינפה ₪118. .20-ה

 תומושרה תא תולק רתלב תוהזל לוכליש ,ארוקל רורב רתו* הברה םג 3  הנבמ

 .המושר לכל םיכילשה תודשהו תונושטה
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 לוכ* הדש םש ותואש הזמ עבונ .רדגומ אוה הבש המושרה אוה הדש םש לש םוחתה

 תהדש תולהל הלוכל המושר .ורבח לע ע?פשל דחא םשש ילבמ תונוש תומושרב עלפוהל

 ךכל לאנתה .תחא םעפמ רתו* עיפוהל לוכי המושר םש םג ןכלו תרחא המושר ךותב

 הנלא המושרהש לאנתבו תונוש תומושרב תודש הנללהת םיהז תומש םע תומושרש אוה

 .ההז םש תלעב תרחא המושרב הדש

 ןמ דחאל ההז םש ול שלש הנתשמל תונפל רוסא ,תמלוסמ המושר רובע 118 תדוקפב

 לולכ רשא ,הלש הדש לש רוכזלא לכל המושרה םש תא ףרצמ רדהמה .המושרב תודשה

 םש ףרוצי וילא םג ,םש ותוא לעב רחא הנתשמ הלהי םא .ח20..118-ה םוחתב

 .ןבומכ יוצר וניאש רבד ,המושרה

 (*) ל?למתב חתפמ תולמ רות?לא 25

 םידוביעה ןמ דחא .(16%א6 22006581ת8) לללמת דובלע אוה בשחמב ץופנ םושיל
 ,םללמ וא  ,הלמ לש םיעפומה לכ תא רתאל ידכ לילמת תקלרס אוה םיירשפאה
 ןד רשא לילמת עטק לע עיבצהל תרשפאמ תאזכ הקלרס .חתפמ תולמכ תורדגומה

 .םיוסמ אשונב

 ןהבש (78א71) לילמתב תורושה לכ תא תרתאמ וז אמגודבש לילמת דוביעל תינכתה
 :םלנותנ השולש טלקכ תלבקמ איה ..(א6ְצ אס;6) חתפמ תלמ העלפומ

 ,רתאל םיצורש חתפמה תולמ רפסמ .א
 ,חתפמה תולמ תמלשר .ב

 .תתנל םיצורש לילמתה .ג

 הרפסמ תא הרוש לכ לש לאמשב תנילצמו לרוקמה לילמתה תא טלפכ הקלפמ תלנכתה
 לרפסמ ומשרל ןהמ תחא לכ דצלו תתפמה תולמ הנמשרת עטקה ףוסב .לרודיסה
 לעפת אלה .תללגנאב לילמת רובעב ת*נכתה תא בותכנ .העיפוה אלה ןהבש תורוטה
 .ףוסמה תונוכת תא םג ןובשחב וחקל רשא ,םילק םייונלש רחאל תירבעב םג

 :ךכ הארית תיסופליט הצרה

 תולהל לוכל וצ תלנכתל חתפמה תולמ רפסמ

 "10-ל 1 וןיב

3 
 :םילמה תא שקה וישכע

 ו

 אדג

₪ 

 עטקה תא סנכה

 דיזמ טדסאהדד6 קס צתסא16 עד ססאפטקמת 15 4 אאסתנאמ דג 5
 קזקסדתסא16 61015 10 אד קטז\ץמ כגעג עאקתמפפפפ א א 0 עסתא

 000 תדא6 0 52001716 תט6 דא 4 תתעעעדמתודאטס אגצ . 15 תאק\זא
 ךד5 דא תע1..

 קדתפצ סת גתם, ךחמ 00קטדתת 15 4 אגסהדאט .דחז5 אמגאפ 77 04א תת
 סאזצ אס55 סי טדמ5 עסת וז10₪ דוזפ 245160 5 חאטפ תתתא
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 0 1ע1611צ עטפד6אמכ 1אעס דחפ 0.
 5001 , מ 60 קטדמת 15 גטצסאגדד60 . דד5 אחגאפ ךחגצ סאסמ 51תזעס,

 דדי ססאץדאטמפ 20 תטא טנצמסטצ סטד5125 1אדתתע תשא .
 דימדתסןע , דע 15 תו סצתסאד0; דחגל 18, 17 18 אגעפמ שעת 0ע עד

 סדת6סטד5 גאכ תטאפ סא 01104 םאפתסצ .
 דסטתניזחצ ,דחחמ 00אקטדמת 15 ג פצובסת גא1קטת108. 1 ואזקטז.\דמ5 73,

 אסד קתאצ51642 תא1ד11195 .
 עדעדמ), דחמ ס0אקטדתת 6גא קחתעסתא סא]צ מ תת005505 0 41110א,
 פאס דסא, וטזדדע6ךדסא , עדטנ51סא, גאפ 00241508, א סא

 70 כגדב ץתגאפעמת תענאטמא 600201085 .
 5דאדמ, 50א50אמ (דחמ עתססת[ה(תת) אטפצ תתעקהתמ ג עדאדדע 05 סע

 דיזחמ גז .סאהפתמ דאפדטנפטגמ סקתתה110אפ (4 עתססתגא) עסת ומ 60 70
: . 011.0 

 דדאהזצ , אמ ס0עטנעת 6גא 510ת5 דחמ קתססתא וזזא דיפ סאא אמצסתצ
 גאפ דממא עסתםסא 17 דמפסט6סה טאפמת 115 סחא עדתטסצ1ס0א 1 ד

.8 

 :ךכ הארנ טלפה

 1 זמ הטדסא 16 תנ/טסדתסא16 כד6ד3 ס0ןוקטעמת 16 3 א6אצדאמ דד 15
 2 ססנש0אד0 0100115 20 אהא1עט.\דמ כגעב עאקתתפפמכ א ה 6 עספא

 3 1600ת01א6 ע0 5תמ01ע10 תטתפ 1א ג תתעסמךדתתוודאמפ גצ . 5'7 תא \זא
 4 18ז5 עא 1.

 5 עדתפצ סע ה, ךחמ ססאקטדתת ך5 ג אג6אדאת .ךחדפ אמגאפ ד 0גא תעתעסתא
 6 סאמצ באספת 0 דטצצ1₪5 עסת הנדסה דפ 54870 5 געמ םעפא

 7 50 ע10410צ סעפד0אפכ 1אד0 דפ א6דאמ .
 8 500אפצ, אמ 60 טדמת 15 הטדס4710. דד5 אמ\אפ דזתוץ סאספ 51

 9 ד7 ססאץ1אטשפ 10 תטא טנמסטצ סטצפ1פמ אתת מתא .
 10 דאדתסתצ , 17 15 תגתסדתסא10; וזגע 15, 17 15 אגפפ טע סע 0

 12 עסטתידווזצ ,דתמ 00 קטדמת 15 3 511805 ןו\א1ק01 4108 . דד אגאזקעטז.\1מ5 37. 11 01תסט1ע5 גאפ תטאפ סא ע01ת1042 םאמתסצ .
 0 יזסא , וטדע,164710א , כ1/1510א, גאפ ססק48150א, 1א (ע1ץ10א 14 עדעדה) מ 60אקטצמת 6גא קעתעסתא סאעצ מ קק0085585 0% 2217108, 13 אסע תאצפ104 תאד11185 .

 18 דנח ה1סאהפ₪ דאפנטצפטגםמ 3 ( קפססתגא) עסת דנח 00קטצת 0 פדאדמ, 50א0אמ (דחש סקס6תואת) אטפצ קתחקהתמ ג עדאדלמ 5005 16 10 תגדג ןתהאפעמת תתנטממא 600207185 .
 19 עא.

 20 עץזאאעעצ ,דאמ 6
 21 גאפ דעמפא עסעעםסא דד דחתסט64 טאעמאה 1

22 0. 

 סאקטדמת 6בא 51095 זמ קתססת] ד זעא ד75 סאא ווסתצ
 5 סחא תנתעסצ10א אסטל עודו

 אסמא

 60 קטצמת), 1, 5, 8, 12, 14, 18, 0
 תגדג, 2, 12, 6
 אגסחדאמ, 1, 7
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 :ןלהל ןתלנ וז הלעב לש םייסיסבה םילודומה לש המירז םלישרת

 חתפמ-תרולמ

 תולָמ לש טלק |
 תתפמה

 לש הקלדבר הנסחה ,האירק
 הררשב הררש ,טסקטה

 .העיפומ אלה ןהב תורושה תמישר העלפומ ןהמ תחא לכ דיל רשאכ חתפמה תולמ לש המישר םיסיפדמ (5) הנבמב .לילמתה תורוש תא םיסלפדמ (4) הנבמב

 :האבה תינכתה תא בותכל רשפא המירזה םישרת לפ לע

 (1) עתססתעו| | אנדסד ןוגעדתהסא (דאפטצ , סטדעטצ) :
)2( 007 

 (3) -- 0המסא אזז,\ וגאדא\1=
 (5) | אפפאת דד אגעדמא 011 ןו\א1א411= 1 (4) -  סתפסא 5טתה ןוהאדו.ך=
 (6) - 15288 פת ןוהא1אג1=

 (9) 506 ודה אד סיז וג עדמ ה סב . 15 דס ו (8) |: 506 אדפקגת 5חטתה = 1..אדפקהת 50 (7) צפש
 (10) | 500 סתפסא הזנה= 1. סת

 (11) | 506 סתתסמ פוקתג= 0..1ת08 5
 (12) ודה =

 (13) תמסספפ
 (16) וסחהסד: התתאצ [506 153 5חטת\] 0 300 א (15) קצטת: התתגצ [506 סתמסוז ד \] סע (14) סתססמ: 506 סתמסמ ודו

 (18) פזחתב: תגסאעכ גתתגצ[506 סחמ6₪ 5תג] סע (17) אפ ;
 (19) טגת

 (21) דד ד: גפחואצ [ 506 ןוד5קת ןודסד ועד 6₪] סל (20) 7: \תתאצ [ 506 ןוד5הת 5זחת4] 07
 (22) גט:
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 1: 506 0ת008 5 |

 סתתסא אגא | םטצסלמת: 506 008 ווד;

 ווד 107 אגעדמ\68: 506 | ודק : ןודד.סד עדה ;

 סאטסה 54: . ₪1 | חג , א

 סאפ 51307: 0. .ןוד5 | פזחתוסד ן\אדא4ז,ד ;

 עטאסצ10א סיצסד ' 000 (: 0118) : 04 ;

 א

 דע ('ב' <= 08) גאפ (01 <= '?') ךחתא

 071צ01 02007:= 5 (0תכ(08)-32)

 וטוב

 ס01צ07 62007:= 1
 אפ ; '

 עתססעפטתמ אתה אסד ד
 ג

 7: 506 ודת 107 קדימה

 1: ₪ | ו | דד ;
 תטסזא

 0 קש | 2₪צ0דםת:= 0ת008₪ ןודז,\ | 17

 סא = 1 10 אז וס " אהד 20

 א 6% ' קדס[ 1] 0

 עסזא

1:0 

 תעצטנ[ 1] := 2

 חחזממ אסע םסעתא ע0
 םעסנא

 תמגכ (14צ) ;

 בע < סתפסה אז אגאדא\[ז חמא

 תטסזא

=:1 

 עצטד[1] := ס071צ01 620101 (1ש)
 אפ

 אפ ;

 0ת008:= 7;

 ךע- 0808 < סתשסה ןזא\ד\גא םעצסעץמת ץחתא

 סתמסה ןז\א\דגא םאצסדתת:= סת;

 תמגפזא

 עאפ

 אפ ;

 עתססעפטתמ או>4 ןודסד אג לידמ\ וז( וד50הת 5זזטתג: 6 158 5100
 ות

 א: 08808..0 5וזטתה ןו\אדא הז ;
 1: 0..סתפסא רודה אדא

 תסאפא, 2חאמה: 3001מא;
 פתסזא

 עספ 1:= 1 70  אזפקגת אד1סד א\ץדח\60 0
 דיתוז אד \ץ וה קדמג6מ[1] 0

 תפסזא

)23( 
)24( 
)25( 
)26( 
)27( 

)28( 
)29( 
)30( 
)31( 
)32( 
)33( 
)34( 

)35( 
)36( 
)37( 
)38( 
)39( 
)40( 
)41( 
)42( 
)43( 
)484( 
)45( 
)46( 
)47( 
)48( 
)49( 
)50( 
)51( 
)52( 
)53( 
)58( 
)55( 
)56( 
)57( 
)58( 
)59( 
)60( 

)61( 
)62( 
)63( 
)64( 
)65( 
)66( 
)67( 
)68( 
)69( 
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;1 =:1 

 א:=/

 תעקמז

 תטקמ\ץ

 צ:= +1;

 כסאמא:= עצט1[נ] = 5חטתס15248[1 5 ] [+%א-1]

 טאצזמ אסע עסאמו 0ת =
 ?םחעמ:= םסאמה גאס ((5א01[אד5ק45 5104] [נ+א] <

 'ג') סת (5תטתסע[אנ5עגת 580שתג][נ+א] > '2')))
 א:=
1:0 

 סאצדמ 2םחמא סת (א+0ת008-1 > 001 54)
 וסעגסד 152 51חת4]:= זז

 עאפ

 אפ ;

 עתסספסטתמ וזגכפ\פהך עקום (אס תדאת5: 506 [(15245 5וזטתג)) ;
 גת

 7: 806 אז5ת45 עת
 סא

 עג68 (0טדקטצ) ;
 עסת 1:= 1 70 אס תתאפפ 0

 תא
 טתדחמ (1:3, '2:'7);
 טתדדחזא (1[510801])

 אפ
 םאע ;

 ?תססמפטתמ זגכקב5ג7 ןודסד א\עדמג0(אס דאמפ: 506 15238 5וזטתג ;
 אס אטצאסתפ5: 506 15238 ןוד0ד ן\ץדמ08) ;

 גת
 1: 506 א19ת3א דס ועד;

 1: 500 0תמ01 ווד;
 א: 506 [ו1504ת ןח ;

 תססזא -
 תדדחז,א ;

 טתזדמזא ('דאפאא') ;
 זז ;

 קסא 1:= 1-70 אס אתצץח0תפ5 00
 טדדז אד\1 וגצדמ\0א[1] 0

 תשא
 עסת ק:= 2 70 0תע0₪ 00

 טתדצמ םצטצד[] ;
 לסת א:= 1 70 אס עזאפפ 0

 דח אסתגסע[א] דחעא
 טתדעמ (',7',

 טתדניפזא
 אפ

 אפ ;
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)70( 
)71( 
)72( 
)73( 
)74( 
)75( 
)76( 
)77( 
)78( 
)79( 
)80( 
)81( 
)82( 
)83( 

)84( 

)85( 
)86( 
)87( 
)88( 
)89( 
)90( 
)91( 
)92( 
)93( 
)94( 
)95( 

)96( 
)97( 
)98( 
)99( 

)100( 
)101( 
)102( 
)103( 
)104( 
)105( 
)106( 
)107( 
)108( 
)109( 
)110( 
)111( 
)112( 
)113( 
)118( 
)115( 
)116( 



 (117) עתסספסטתפ טז טד 5חפמ ןעודסד אעדה\ס0₪ ;

 (118) א

 (119) תססמהד
 (120) טתזדעא ('תולהל לוכי וז תלנכתל חתפמה תולמ רפסמ');

 (121) טתדדמזא ('7' ,אד5תגת ןודמסצ א\ץדמהסמ ןוגאדא/1:2,'-ל 1 ןיב'))
 (122) תחופז,א 1508 | ודמסד א עדת 68 )

 (123) טאצצמ 1595 ןודסד  אגץדמ\ג6סא >= 1  גאפ :

 (128) אד5ק3ת אדזנסד ןוגעדמ\סא <= אד5ק3ת אדנסד ןוגעדמ\סה ןו\אד4141 ;
 (125) יטת1דממא (':םילמה תא שקה ויטכע');

 (126) אתא ןודסד אדמס
 (127) אפ ;

 (128) תתסספעטתמ ץזעטת תדון;
 (129) (* הרושב הרוט ,לילמתה לש הקידבו ןוסחא ,האלרק *)

 (130) תססזא :
 (131) חת1דמ)א ('עטקה תא סנכה');

 (132) סאת 007 :=0
 (133) טחדממ אסצ םסת גאפ (אסאמ 1504<5103017ת 51טתסד ןוגאוג1) 0

 (134) תססזא
 (135) סתפסא 50084:= 0

 (136) / סאפ 5מטתס:= אסאמ 510001+ ;

 (137) חוד א אסי טסתא ע0
 (138) תא

 (139) תפגפ (1ט) ;
 (140) סתמסה 51עתג:= 0תמ0₪ 5 +1;

 (141) : טס [אסאמ 580507 ] 008 | 4 =071צ07 70(620101)
 (142) אפ ;

 (143) קסת 1:= 0ת008 5ח0ת+1 0 קי 5טתה אגאדאאז 0
 (144) 5הטתסד [אסאמ 5תתסע][1]:= 7

 (145) /' תמוז;
 (146) דע סתפסא 5סתב >= סתתסמ חגא\דגא םמצסדתת-1 דחתא

 (147) אד? אזזסד ןוגקדמ\סא (אסאמ 5₪0ת01)
 (148) וס \

 (149) קסת 1:= 1 10  אנ5עג5 אדתסצ א\עךמ401 עס
 (150) , וודז גד ןוגתדמא6מ[ד] .אסתגסד[אסאת 510ת.]:=

 (151) קאפ
 (152) עאע ;

 (153) תתסזא (* תלשארה תלנכתה *)
 (154) אמ מד 55 ןוד10ד ד;

 (155) ייזפטמה נו
 (156) זס קטז,םך (אסאמ | 5 )

 (157) סדר ןודסצ אגעדמג6סה (אסאמ 5זנאסד , א1523ת ןודסץ ןוגעדמגס₪)
 (158) אפ.

 :רבסה

 (21) הרושב רדגומ ךרעמה .תומושר לש ךרעמב תקזחומ התפמה תולמ תמיטר
 .(17)-(12) תורושב תוראותמ תומושרהו
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 רשא תולסיסב תורודצורפ 4-ל תקלוחמ (158) דע (153) תורושב תלשארה תלנכתה

 :ןלהל ןתוא ריבסנ

 דע (117) תורוש ,אתתמד 5חשמ 1107 א\ךא\608 הרודצורפל האלרק :(154) הרוש

(127). 

 .ליבק ךרע לבקל ךירצ 15248 1107 \ע7מ\61] הנתשמה (122)-(128)

 תולמ תארוק רשא ,אתג 11007 4478408 הרודצורפל האלרק של וז הרושב (126)

 .(60)-(35) תורושב רשא ,וז הרודצורפ התע רליבסנ .חתפמ

 ךרוצ ןיא ,תתפמ תולמ הליכמ אלה םא תוארל לדכ הרוש םלקדוב רשאכ (35)

 חתפמה תלמ לש הכרוא תא .רתולב הנטקה חתפמה תלממ ןטק הכרוא םא קודבל

 הנתשמב ותוא םיקיזחמו חתפמה תולמ לש האלרקה ןמזב םיאצומ רתויב הנטקה
 .(24) הרושב רהצומה ,0תתסמ ןגא\ךדגא תסצסדמת

 תלמ ךרוא תא קיזחמ רשא הנתשמל ללמיסקמ ?תלחתה ךרע םלנתונ (40)

 לש ןכותה ,ילמלסקמ ךרע ותואמ ןטק הכרואש חתפמ תלמ ארקנ רשאכ .חתפמה

 .םאתהב הנתשי 03008 ןאדגא תעצסנמה

 אל םא .תתפמ תלמ לכל דעוימה ןושארה ותב (7") תוור ותה תא םיביצמ (45)
 רשאכ םג חתפמ תלמ םלאצומש הנקסמל עיגהל רשפא הלה ,תאז םישוע ונליה

 רשפא 7871א6 אלה חתפמה תלמ םא ,לשמל .הלודג רתול הלממ קלח קר איה
 םיוותה תא הללכמ אלהש ןויכמ ,ןכ םג המלאתמ 5088181א6 הלמהש בושחל
 הלמה ,"1111א6 חתפמה תלממ קלחכ חוורה תא םירלדגמ רשאכ ,לבא .םישפחמש
 .התוא הללכמ הניא 506

 לרהחא דלמש םיחלנמ .התרבח ירחא תחא הלמה תויתוא תא םליארוק (46)-(54)
 הרושב .לעפומ ע0תא ןכלו 022ת2ת1408 תשזטתא ושיקה הלמה לש הנורתאה תואה

 .011צ07 620707 היצקנופה ךרד בשחמל תנזומש תוא לכ םיריבעמ (52)
 25011 דוקמ 32 לש רוסיח ?"ע תולודגל תונטק תויתוא ךופהל הדיקפת

 לתש לש תוהז תולגל היה ןתלנ אל ,וד היצמרופסנרט רונישע אלול  .ןהלש

 .תולודג תולתואב תרחאהו תונטק תולתואב הבותכ תחא םא םילמ

 .ןוזזג\1 גקדמג6א[0.]1תש6א הדשל הלמה לש הכרוא תא םיריבעמ (55)

 .סתע6סז םגאהךדגא םעצסךעת הנתשמה תא םינכדעמ (56)-(57)

 .(152) דע (128) תורוש ,11ע00 370.70 הרודצורפל האלרק :(155) הרוש

 םילפטמ .לללמתה לש הקידבו ןוסחא ,האירקל הרודצורפל םירבוע הז בלשטב

 .תאז ריבסנ .הב תואצמנ התפמ תולמ וללא תוארל ?דכב דרפנב הרוש לכב

 ,התרבח ירחא תחא תורושה תא םיארוקו 0-ל 8088 580801 תא םיוושמ (132)
 .הרוש לכ תאירק לנפל דחאב לדג אסאמ 5101001 רשאכ

 ןמוקמל ןתוא םלריבעמש לנפל תולודג תויתואל תויתואה לכ תא םיביסמ (141)
 הדומעבו אסאמ 1 הרושב ,סנתסד לדממ-ודה ךרעמב םלאתמה

 .סהתסמ 54
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 קוחמל ידכ םיחוורב %0א5 580א07 הרושב תודומעה ראש תא םלאלממ (143)-(144)

 .םדוק םש ולה ?לואש םיוותה תא

 תותפל הווש הכרואש יאנתב ,הארקנ וישכעש הרושב התפמ תלמ םישפחמ (146)

 לכב ןושארה ותה יכ ,1 םירסתמ .1 תוחפ רתויב הנטקה חתפמה תלמ לש הכרואל

 הנטקה תתפמה תלמ םא .1-ב הכרוא תא ללדגה הזו חוור הלה 80% ךרעמב הלמ

 הלהל וז הרוש | לש " הכרוא ,הרושב | הדלחלה | הלמה איה רתויב

 לודג וא הווש הכרואש הרוש לכ םיקדוב ןכלו סתעסמ אהדגא תמצסדתת-1

 .הז ךרואמ

 .(88) דע (61) תורוש ,א124 ן/11007 1עךח408 הרודצורפל האירק :147 הרוש

 .5הטתסל[א15ת4ת 580טת1[]01] לא עצשך[2] תא םיוושמ הנושארה םעפב (75)

 אל הלמהש לדכ ,תוור אוה ןושארה םוקמה לכ אצס%-ב ינטה םוקמב םיליחתמ

 הדומצ תולהל הלוכי הנלא הלמה הרושה תליחתב .הלנפלש הלמל הדומצ הלהת

 .הז הרקמל המיאתמ הננלא וז השלרד ןכלו הינפלש הלמל

 ןיבל הלש תולתואה ןיב תוהז של םא חתפמ תלמל ההז הלהת הרוטב הלמ

 לתש ןלב האלמ תוהז ןיאש תורשפא של ןיידע לבא .תתפמה תלמ לש תויתוא

 תלמ םא ,לשמל .חתפמה תלממ הכורא רתו? טלקה תרושב הלמה םא ,םללמ

 ךרע לבקי ע0%88 הנתשמה ,50%8181א60 בותכ הרושה ךותבו 50848 איה חתפמה

 .(77) הרושב לנש יאנת םיקדוב ןכל .תוהז ןיאש ףא לע 71א08 ינאילוב

 תוהז שי .אל וא םילמה יתש ןיב האלמ תוהז שי םא עובקל שי (77)-(78)

 תואה ?רחא אבה ותה םגו ((75) הרוש) ןולמד שיש הנקסמל םיעיגמ םא קר

 אל לעופב תורושה ךרואש ךכל גואדל שי .רחא ות אלא תוא וננלא הנורחאה

 תורושב שמתשהל תוסנל םילולע יכ ,098508 584 אגאזאגזז-1 לע הלעי

 תקספהל איביש רבד ,088₪081 514 א4א1א411+1 וכרעש עיבצמב (78)-ון (77)

 תאז םיחקול םא תינכתה לש התויללכמ הדירומ הננלא וז הלבגה .עוציבה

 .סתעסז 514 א1א4701 תעיבק ןמזב ןובטחב

 .הרושב אבה םוקמה ןמ שפחל םיכלשממ (79)

 תצשט[1] םע האלולה לש אבה רוזחמב ליחתהל לדכ ,0-ל 1 תא םיוושמ (80)

 בליח ,הנושארה האוושהה ?רחא .(הנושארה םעפב ומכ עצט+[2] םע אלו)

 הל ההזכ בשחת איהש לנפל ,חתפמה תלמל המודה הלמל לאמשמ חוור תולהל

 .ןיטולחל

 ,רמולכ תוחפל תחא חתפמ תלמ הרושב םיאצומ םא האלולה ןמ םיאצול (81)

 דוע ןיאשכ אוה ףסונה לאנתה .1תעמ הוושט ?תחתה רשאכ אוה האיציל יאנתהש
 לש ךרואהמ ןטק וראשנש תומוקמה רפסמ לכ ,הרושטב חתפמ תלמ אוצמל תורשפא

 .חתפמה תלמ

 .2088מ1 לש וכרעל הווס א0ע815248[401 580א4] לש ינאללובה ךרעה (82)
 הווש היהל וכרע תרחא ,התפמ תלמ םיאצומ םא 1808-ל הווש הלה* הז ךרע
 .141.58-ל

 (85) תורוש ,לילמתה תספדהל 14224541 קחזשץ הרודצורפל האירק :(156) הרוש
 .(95) דע
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 תולמ תספדהל .סע4687 11017 א\ק7מ4601 הרודצורפל האלרק :(157) | הרוש
 .(116) דע (96) תורוש ,חתפמה

 תוור ות אוה ,(ד1גד אגעדמגסא[1].עצשצ[1]) ,התפמ תלמ לכב ןושארה םוקמה
 תא םיסלפדמ חתפמ תלמ לכ דיל .(110)-(109) תורוש ותוא םיסיפדמ ןיא ןכלו
 תאז תושעל לדכ .(113 הרוש) תחא םעפ תוחפל העיפוה אלה ןהב תורושה ירפסמ
 1 חתפמ תלמ םא ןייצמש אזגצ א4קדת1[468].אסעגס1[א] ךרעמב םירזענ
 .(112) הרוש האר ,א הרושב העיפומ

 (*) תוזורחמ 4

 תמלוסמ הלמ לש םיעפומה לכ תא אוצמל אלה םילללמת דוביע לש חטשב החילכש היעב

 לע םלמעפלו םילמ לע לכתסנ ,וז היעב ןורתפל .תרחא הלמב התוא ףלילחהל לדכ
 תורדגומ תולועפ תועצבמה תויצקנופ הנבנו הנתשמ ךרוא תולעב תוזורחמכ תורוש
 .ולא תוזורחמ לע

 ,םירבלא לנשמ תבכרומה המושרכ (5671ת8) תזורחמ רלדגהל לכונ תומושר תרזעב

 :וז ךרדב תגצומ רשא

0% 
 אגא = 1

 צקמ
 אדפקגת דגט = 0. אאא;

 60287 = תעס0תכ
 סאמסא: 154 דג;

 גט: תגסאמפ התחהצ][1. .אגא] סע סזזגת

 אפ;

 .0-ל הווש היהי 08801 הב רשא ,תזורהמ איה (תחק6ע 56:1תַא) הקיר תזורחמ
 פכונ ולא תורהצה ךמס לע .בוטח ונלא 14 ךרעמב םירבלאה לש תימאה ןכותה
 .ךשמהב תוגצומה תורודצורפהו תויצקנופה תא בותכל

 םלרטמרפכ תונושה תוזורחמה תא ונבתכ ךשמהב תוגצומה תויצקנופבו תורודצורפב
 ןבומכ רשפא .םייוניש םע הרזח ןתוא לבקל םיכירצ ונייה רשאכ קר  םינתשמ
 םלשמתשמש םעפ לכב שדחמ הקתעה עונמל לדכ ,םינתשמ םלרטמרפכ דלמת ןתוא בותכל
 .הרודצורפב וא היצקנופב

 תזורחמ לש האלרל 1

 .ףוסמה ןמ טלקכ םינזומ רשא םיוות תזורחמ לש האלרק גיצנ וז הרודצורפב
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 קתססתקסטתמ אתנה (צטגת א:א\002091) ;
 תאסזא

 טדחצ א עס
 תא

=:08001 
 וחזדמ (סתמסא < אגא) גאס (אסצ עסתא) 0

 תפסזא
 0ת₪01:= 00+1 ;

 תחגפ (08508[140])

 תזורחמ תספדה 2

 תרשפאמש ,(286%א86 ):ש8ְ) זורא ךרעמ לש הנוכתה לע םלססבתמ וז  הרודצורפב

 תדיחלב ספדות תזורחמה .תחא ₪א1187/א תדוקפב ולוכ 8.12 ךרעמה תא בותכל

 .תכרעמה לש תיטרדנטסה טלפה
 עתססמתומ אדל (א: ג0תת028₪7) ;

 תטסזא

 טאזדמזא (א.דגט)

 אפ ;

 תזורהמ-תת לש ץולליח 3

 לש יוניש אלל ,4 תזורחמ ךותמ 1%  תזורהמ-תת לש (2א5ע4ס6) ץוליח עצבנ

 אוה הכרואו . 1.1081 רפסמ ותמ הליחתמ תזורחמה-תת ,תלרוקמה תזורחמה
7 0 , 

 (1) תתססמסטתמ דד ןו\0 02071 (א: 0027
 (2) טגת 1: אס

 (3) זדסחגז1 ג, סתטסה ו 00:
 (4) : ווד דט)

 (5) סא
 (6) דע הגעסתהתג + סתתסה א\00287 - 1 > א.0תת08 ופא

 (7) סתמסמ ן\00207:= 4.0תמסה - סה + 1;
 (8) עסת 1=:1 70 תפסה אא 02₪7 0

 (9) א .ץגט[1]:= א.דגט[ה\1סחהמה + 1 -
 (10) ךא.סתמסמ:= סתמ01 0027

 (11) אפ ;

 :רבסה

 םוקמ ןיבש םלוותה רפסממ לודג םישקבמש תזורהמ-תת ךרוא םא םינחוב (6)-(7)

 תזורחמה-תת לש ךרואה תא םינלטקמ ,הרוק הז םא .תזורחמה ףוס ןיבל הלחתהה

 ףוס ןיבל (841084:2) :תלחתהה םוקמהי ןיבש תומוקמה רפסמל תשטקובמה

 .1.02208 - 1084/04 + 1  :תזורחמה
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 .תזורהמה-תת תא קיזחתש 1% תזורחמל תירוקמה תצורחמה ןמ הקתעה (8)-(9)

 תמייק תזורחמל תזורחמ לש הפסוה 108

 .אגא0א ,רדגומ םוקמב לחה % תזורהמל !11 תזורחמ םלפיסומ וז הרודצורפב

 (1) קתססתפותת טספהעה (לגת א: 7;
 (2) וחנ: 00287; גאס: 15248 ד40) ;

 (3) גת
 (8) ד,1: אדפתגת זגט)

 (5) תא
 (6) דק אגאסא <= א.0תתסה+1 חמא

 (7) תעסזא
 (8) דע א.סתססמ + ע.0תעסא <= אגא דחתא

 (9) א.סתקסמ:= א.סתמסה + א.ס
 (10) רובל

 (11) א.0ת801:= אא;
 .(12) ץספ 1:= א.0תס6סמ עסואצ0 תאגאסא+אז .סתמסז 0

 (13) א.דגץ[1]:= א.גט[1-אמ .0ת08]
 (14) דק א.סתתסמ >= אגאסא + ₪.0תמ0ה חמא

 (15) נ:= אגאסא + 1.0תש01 1
 (16) נול

=:1 (17) 
 (18) ק05 1:= אאאסא 70 1 0

 (19) א.דגט[1]:= א .דגצ[ 1-אאאסא+1]
 (20) אפ

 (21) אפ ;
 :רבסה

 א תמילקה תזורחמל !8[ תזורחמה תפסוה לש האצותה םא קודבל םיבי?ח הליחת (6)
 אוה (44א04) הפסוהה םוקמ םא .הפיצר תזורחמ א"ז ,תיקוח תזורחמ קיפת
 ונלה הפסוהה םוקמ םא לבא .הלעב לכ ןיא ,הלרחא דילמ וא ,א תזורתמה ךותב
 א תזורחמה לש הפוס ןיב חוור רצווי ,1 דועו 8 תזורחמ לש הכרואל רבעמ
 ףיסוהל תנכתמה תנווכ םא .הזכ הרקמב לפטת אל הרודצורפהו הפסוהה םוקמו
 ינשב תאז תושעל רשפא ,תחא תזורחמ ןהמ בלכרהלו תוזורחמה ל?תש ןיב םיחוור
 כ"תאו אאסא-א.סתמסה הכרואש םיחוור לש תזורחמ םלפיסומ הליחת :םיבלש
 .81 תזורחמה תא םיפלסומ

 ךרואה ןמ לודג הלהל אל % לש שדחה ךרואהש ךכל גואדל םיכירצ (8)-(11)
 ,הפסוהה תא םיעצבמ ,בצמה והז םא .תזורחמה רובע רדגוהש (א4א) ילמיסקמה
 ,תבלוטשמה תזורחמל וסנכול אל 44% לרחא עיפוהל םיכלרצ ולהש םיוותה לבא
 .(19)-(12) תורוש

 :םיבלש ינשב םיעצבמ הפסוהה תא

 .תפסונה תזורתחמל םוקמ תונפל ידכ הנלמי םיוותה תרבעה :(12)-(13) ,א בלש
 הלהש ות ,ןכל .הנלמל תומוקמ /1.0ת808 לש רועיטב ות לכ ריבעהל ךירצ
 הרבעהה תא ליחתהל ךירצ .(13) הרוש ,1 םוקמל רובעי 1-/11.08808 םוקמב
 א.0תת61 לש רועישב ות לכ ריבעהלו א4א0% םוקמב אצמנש רותה ןמ וזה
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 ונעבק (11)-ו (9) תורוטב ,א.08801-אא.08801 םוקמב אצמנט ותל דע ,תומוקמ

 .תבלושמה תזורחמה לש ךרואכ 4.08801 הנתשמה לש וכרע תא

 :אבה טוטרשב ראותמ בצמה

 א .סתפ61-אה . סתמסא

 אא . סתפסמ
 א.סתמסוז

 תומוקמ

 םא ,רמולכ .עצבתת אל האלולה | א.0תתסא < אגאסא + אא.0תשם60 :םילק םא

 לש הכרואו הפסוהה םוקמ לש םוכסה ןמ ןטק השדחה תזורחמה לש ךרואה

 .הנימל זיזהל םיוות ןלא יזא ,תפסונה תזורחמה

 ן11א0+ז.סתמ6א-1 דעו א4א0א-מ לחה % תזורחמ לש לולימ :(14)-(19) ,ב בלש
 דע אגאסא-מ תונתשהל 1-ל םירשפאמ (18) הרושב ןכל .א8 תזורחמ לש םיוותב
 תזורחמה ןמ א1.088₪01 דע 1 םוקממ םיוותה תא לבקלו אא0א+ז 1
 תזורחמה ליבשב םוקמ ןלאש ,איה ררועתהל הלוכלש הדיחלה הלעבה .תפסונה
 םא .((14)-(17) הרוט) אגאסא+1.0תת6א > 4.0801 :לכ ,הלוכ !₪81 תפסונה
 םיסינכמ אלש ףא לע ,%1.08808=1 םייקש דע 1[4.72%] תא םיאלממ ,בצמה והז
 לתש לש רוביח םג תעצבמ וז הרודצורפ .תפסונה תזורחמה לש םלוותה לכ תא
 לש ךרעה רשאכ ,תלרוקמה תזורחמה לרחא דלמ תזורחמ תפסוה א"ז ,תוזורחמ

 . .1.0ת₪08₪+1 אוה אגאסא

 תמללק תצורחממ קלח לש הקלחמ 25

 (1) קתססמפטתמ ןז\51גדג (טהת 4: 0;
 (2) תגדסחהז-ג, סהפסמ: א15תבת דגט) ג

 (3) גת
 (4) 1, סטטת: 1545 ד

 (5) תא
 (6) 6עטמ:= +

 (7) דע 6טטמ > א.1+08008₪ ץחפא
 (8) 6/ט:= 1.001

 (9) ק08 0=:1 70 א.0ת0א-60טטמ 0
 (10) א גט[ גסה 1+1] := א.ד [6טטנ+1] ;

 (11) א.סתמסא:= א.0תתסמ - (600-\10ז.ג)
 (12) אכ ;

 :רבסה

 םלוותה רחאל ןושארה ותה תא א"ז ,הקלחמה לובג תא ןייצמ 60/0 הנתשמה (6)
 שאר ןוויכל הלאמש זוזל וכרטצי ,ולרחא םלאבה לכו הז ות .קחמהל םידמועש
 ןושארה ותה ,ללכ ךרדב .םלוותה תקלחמ ל"ע רצונש חוורה תא אלמלו תזורחמה
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 תאד6תגב רשאכ ,₪4108214+08801 םוקמב אצמנש ותה היהל הקיחמל וננילאש
 .הקיחמל םלוותה רפסמ אוה 08808-ו הקיתמל ןושארה םוקמה אוה

 תזורחמבש םיוותה רפסממ לודג הלהל (02801) הקלחמל םיוותה רפסמש ןכתלי (7)
 הנתשמב 4.0ק1+00₪ תא בלצנ הז הרקמב .ךליאו 11011. םוקממ לחה תלרוקמה

 קחמנש ,אלה האצותה .הקיחמל םידמועש םיוותה תצובק ףוס תא גצללמש ,
 .תזורחמה ףוס דע קר םלוות

 .עצבתת אל האלולה הז בצמב .ןותחתה לובגה ןמ ןטק היה* ןוילעה לובגהו -1 הווש רשא ,( .סתפסא - 1 ,:=א .0ה0₪- (4.0880+1) דע 0-מ הנתשל סח הדוקפב סקדניאה ,תזורחמה ףוסל דע םיקחומ רשאכ .8א.08ת808 אוה ומוקמש ותל םיעיגמש דע ,תדיסוזז.\+1 םוקמל 6001+1 םוקממ ,הלאמש איה הזזהה .הלאמש תומוקמ 08801 זוזל בייח ,א.סתמסמ דעו 6לטתע-מ לחה ,ות לכ ,תזורחמ לש עטק םיקחומ רשאכ (9)-(10)

 רפסמ ,םירקמה לנשב .4.08008-841084:3+1 :ל הווש הז רפסמ ,תזורחמה ףוס דע םיקחומ רשאכ .08801-ל הווש הז רפסמ הל?לגר הקיחמב .וקחמנש םלוותה רפסמ תוחפ םדוקה ךרואל הווש הלהי תזורחמה לש שדחה ךרואה (11)
 :אוה תזורחמה לש שדחה ךרואהו 6שט-םגד6מ4 אוה הקלחמל םיוותה
 .א .סתסמ- ( 01-10 1)

 תרחא תזורחמ ךותב תמיוסמ תזורחמ שופיח 106

 (2) דאס ; (1) | עטאסצדסא 0ח1ע05 68, כ: א סותוס?2מד ; \ד0..: 1524 דט):
 (3) גת

 (4) 1, 7: אנפפגת ו;
 (5) 10 5ח\טמה: 3001;

 (7) דע (ןזגדסחגז,\+פטסאג .סתמסמ > 4.0ת₪0+1) סת ( סטסאה .0=09011 ) (6) תעסזא
 (8) ךממא 081205:0

 (9) וכ י
 (10) תעסזא
 (11) ך:=

 (12) תתקמד
=:7 (13) 
=:1 (18) 

 (15) תתקמץ
=:1 (16) 

 (17) 10 5חגטממ:= פטסאא[] <> א.1+1-1[/24]
 (18) טאצצמ 10 5מגטסג 05 (1=פטסא\ .0ת50₪)

 (19) טאצנמ (אסע 20 5חגטמא) 08 (1= א .סתפסא-כטסאה .0ת 6141 ) ;
 (20) ךע 10 5חגטתה ץחפא

0 =:011905 (21) 
 (22) וכ

 (23) סאזפטפ:= 1
 (28) אפ

 (25) אפ ;
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 :רבסה

 תזורחמב 200% תשקובמה תזורחמה לש ןושארה עפומה תא תשפחמ היצקנופה (1)

 .11/1014.) םוקממ לחה ,א

 ןטק תזורחמה ףוסל דע שופלחל ?תלחתהה םוקמהמ םיוותה רפסמ םא םיקדוב (7)

 התוא אוצמל לוכלס לכ ןיא ,בצמה ךכ םא .אמגודה תזורחמב םלוותה רפסממ

 םירקמב .הקלר תזורחמ אלה אמגודה תזורחמ םא םג םיקדוב .תלרוקמה תזורחמב

 הלצקנופהש ךרעה ,(21) הרוש ,א תזורחמב תאצמנ אל אמגודהש הרקמב םגו הלא

 .0 אוה הריזחמ

 ות לש האוושה *"ע וזל וז תוזורחמה יתש תא םיוושמ :שופלחה להונ (11)-(19)

 .תירוקמה תזורחמב 8410841. םוקממ לחה ,ותל

 :םלרקמ השולשמ דחאב תלמלנפה האלולה ןמ םיאצול (18)

 .ןולויש-לא םילגמ .א

 .אמגודב ןורחאה ותל םיעיגמ לבא ,ןולולש םיאצומ .ב

 ןורחאה ותה .אמגודב ןורחאה ותל דע תוזורחמה לתש ןיב ןויויש םלאצומ .ג

 םגו 20 580ץמא לש בצמ והז .תזורחמב ל?בקמה ותל הווש וניא אמגודב

 .200%=1 .0סאמ61 לש בצמ

 :םלרקמ *נשב תלנוציחה האלולה ןמ םיאצול (19)

 .ןויויש לש בצמב תלמינפה האלולה ןמ םיאצו* רשאכ .א

 1 תזורחמב םיוות תוחפ םלראשטנש בצמב ןולולש-לא לש בצמל םיעיגמ רשאכ .ב

 הווש רבכ (1 לש תודיחלב הלועש) 1 הנתשמה .אמגודב םיוות שי  רטאמ

 רשפאמש ןורחאה הרקמה אוהש 1.0א₪08-כט6א\ .0ת₪08+1  יוטיבה לש וכרעל

 .ןולויש
 ו

 ,םליק אל 'ב בצמו (19) הרושל םיעיגמ רשאכ ןולולש לא לש בצמב םלאצמנ םא

 .'ב וא 'א בצמל םיעיגמש דע תלנוציחה האלולה לע םירזוח

 תזורחמ לש ךרוא תעפלבקק 27

 אסא סת 0027 ) : ךאמ68ת ;

 סזא ,

 0ת08:= א.ס
 אפ;

 זור גלועפל תואמגוד 5

 .תזורחמב עצבל רשפאש תונושה תולועפה תא םיגדהל לדכ תוינכת יתש גיצנ

 :תובית ישארב םש תספדה .א
 2-20 א

 תתנו אד א 3 +(תילגבאב) םּדא .לש סש ןותנ
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 וגצולש ,םללטרפה תומשה לש תובית ישארו החפשמ םש לולכיש טלפ קיפהל שי

 00%, 4 א :וז הרוצב

 :ךשמהבש המלרז םלשרתב םיראותמ ךילהתה לש םילרקלעה םיבלשה

 | םשה תא ארק ||

 תא אצמ

 הנושארה תואה

 סטב
 ןושארה

 תא אצמ
 ןושארה חוורה

 רחא
 ןושארה סשה

 תא אצמ

 הנושארה תואה

 רנשה  םשב

 תא אצמ

 ןושטשארה חוורה

 לנטה  םשה "?רחא

 תא אצמ

 החפשמה סש

 תא רדס

 השורדה תינבתה

 תא  בותכ

 טלפה תזורחמ
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 :תלנכתה
 עאססתגא 51כטת א (דאפטד ,סטיקט) ;

. 007 

 א = 1

 15945 740= 0. .אוהא
 ו 00207= 60

 0: 15ק3ת גט

 לט: עגסאפס בתתוצ[1..אגא] סע סת

 . ' זואע ;
 גת

 מא 11510011 , סא תג2טד , קפדא,

 ס א 5 ת, 0 א 5 8, 588%, תסטה0ה: וו

 7 7 *(  ,ןושאר םש ,הנוטאר תואל סחללתמ 0 5 8

 .לכש םש ,הנושאר תואל סחייתמ 0 5 5
 1,1: אד

 ּת
(* 5 

 (* תורודצורפהו תולצקנופה תוטרופמ ןאכש חילנהל לכות

 10.3.7 דע 10.3.1 םיפיעסבש *)
 עתס6סמפסתמ את

 עתססמכטתמ אידה

 עתס6מעטהמ 7 ו 07

 תתססעקטתמ 0

 עתס0מקטתמ זו

 ץטא6עבסא 5

 ץטא610א ₪

 סא

 תעט\08.ךגט:= ' (* דחא חוור הל?כמש תזורחמ תרדגה *)

: 
 תי 12

 ק51א.74/:= ',
 7 (* דחא קיספ הליכמש תזורחמ תרדגה *)

 251א.09008:= 1;

 אתזג (50₪4) ; (* אלמה םשה לש האירק %)

; (5888) 03808 =:1 

 תס5474 (51מ%, תחש 1+1) (* םשה רחאל חוור לט הפסוה

 .ולדדצ לנשמ םיחוור ףקומ היהל החפשמה םשש חיטבהל ידכ *)

 דד וס ( 0 ת 5 2 1

 (* ,0 5 5 )8 תזורחמל ותסנכהו 588% תזורחמב ןושארה ותה תאצוה

 .ןושארה םשב הנושארה תואה תא דדובל ידכ א)

 1:= 001205 (5188, תח46, 1) (* ןושארה חוורה תאיצמ *)

 7 027 (5א₪6, 0 5 5 8, 141, 1). :

 (*  תואה השעמל אוהש ,ןושארה חוורה ירחא ןושארה ותה תאצוה

 .לנשה םשב הנושארה תואה תא ונדדוב הזב .לנשה םשב הנושארה *)

 005 (5 , תט/\08, 1+1);

 (* החפשמה םש ןיבל ינשה םשה ןיב דירפמש ינשה חוורה תאיצמ א)

 055, תשס, 7

 (* החפשמה םש ףוס ןמסמש ?שילשה חוורה תאיצמ *)

 גד וון? (5החא, א 111 511240118 , 1+1, 1-1);

 - (* החפשמה טש דודיב *)

1: 

 ד:
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 1:= 0תע01 (51א 115824019 ) ; (* החפשמ-םש לש ךרואה תעיבק
 אס54ע4 (5המא ןוד5חק\0ם\ , 0518, ד+1);

 (* 51181 (1512408. תזורחמה ףוסב קיספ תפסוה
 תס5העג (588% אז5הקג6חג, תסטה608, 1+2))

 (* קלספה לרחא חוור תפסוה

 אס5געג (5א ןוד5הת\0ג, 0 < 5 ת,
 (* ןושארה םשה לש הנושארה תואה תפסוה

 0 (5א 1151211 , תמט\0ה, 1+4);

 ₪ס5גתג (580מא אד5הקג0חג, 0 5 5 5, 1
 (* לנשה םשה לש הנושארה תואה תפסוה

 51 תג2טד:= 5 ווד;
 אדדטג (588 תג2ט1) (* לוצרה הנבמב םשה תגצה

 אפ ;

 :םללמ תספדהו לילמת תאלרק

 וראותש תורודצורפהו תולצקנופה תרזעב תוזורחמב לופיטל תפסונ אמגוד גיצנ
 .םדוק
 .התוא תובלכרמה

 תודדובה םילמה לש המישר סיפדהלו (תילגנא) לילמת תרוש אורקל שי

 (1) תתססתגא אתדהד דחאצ (1אעטצ ,סטעטע) ;

)2( 7 

 (3) אגא = 1

 (4) ץצעש

 (5) ןוד5ק\ת ךגט= 0. .%

 (6) 0 0207= ת0סתכ

 (07) סתמס01: 15248 דג;

 (8) גט: קגסאמפ 4תתגצ[1..אגא] סע סת

 (9) עאפנ >
 (10) טאא =
 (11) סאה , דג , תעטג61:

 (12) 1: אז5פגת ד;

 (13) עתססטתשטמ אתא (* תולצקנופה תוטרופמ ןאכש חלנהל לכות *)
 (18) עתסספפטתמ אב (* םלפלעסמ תורודצורפהו *)
 (15) עתתססתפטתמ דד ו (* 10.3.7 דע 10.3.1 *)
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 (16) עתססתפטתמ א0ע\
 (17) קתתססתססתת זז

 (18) עץטאסעצ1סא 5
 (19) עטאסע1סא 09008 .

 (20) תססזא
 (21) תסש\6.ךגט[1]:= 7;

 (22) תח061.00001:=
 (23) אדא אס ₪0 0

 (28) תעסזא
 (25) טתדדקזא ;

 (26) חתדצמ)א ('השקבב הרוש ספדה');

 (27) אחד( זהו ) ;
)28( 1:= 0001) 51( ; 

 (29) עספהתה (5חטתב, תתטב08ה, 1+1);



 (30) 1:= 031205 (5084, תה 1

 (31) אחומ 1 > 0 0

 (32) תססזא

 (33) ד וג 00207 (5וז, אדג, 1, 1-1)

 (34) דע 0 תפסש(א114) > 0  דמפא

 (35) תתסזא

 (36) אדד/114(4 ) ;

 (37) טתזדפז א

 (38) אפ ;

 (39) ו 5ותו\דב (51084, 1, ד)

 (40) "טופ 1:= 01205 (5טתג, תתטג6סה, 1)

 (41) םאפ
 (42) אס

 (43) עאס..

 :רבסה

 דלמת הרושהש ידכ (29) חוור םיפלסומו (27) הרושב לילמתה תרוט תא םיארוק

 תויהל בילח .(30) לללמתה תרושב ןושארה חוורה תא םלטפחמ .תוורב םליתסת

 תעצבמש האלולל םיסנכנ .הרושה ףוסב דחא תוור ות ונפסוה ?כ דחא חוור תוחפל

 :תואבה תולועפה תא

 הרוש) ,ןושארה חוורה דע םיוותה תא רמולכ ,הנושארה הלמה תא תדדובמ .א

(33)). 
 .((36) הרוט) וז הלמ תבתוכ .ב

 .((39) הרוש) תזורחמה ןמ וז הלמ תקחומ .ג

 תוור ונאצמש ןויכמ ,1 הלהל (40) הרושב 1 לש ךרעה ,דח* םלתוור המכ ולהל םא

 תורושה תא עצבנ אלו 0 זא הלהיל (33) הרוטב 1 לש ךרואה .ןושארה םוקמב

 ותל עיגנש דע ךשמי* הז ךילהת .הז חוור טלמשנ (39) הרושב .(38) דע (35)

 .חוורמ הנוטש

 .ןאכ ונלשעש יפכ ,תורודצורפב רזעלהל ללב המוד ללגרת ונרתפ 6 קרפב :הרעה

 םילל?גרת 6

 תולאש 1
 - :םלאבה תודשה םע המוטרכ אפ?0א1א לע רהצה (1)

 ,(לטרפ םשו החפשמ םשמ בכרומ) םש =

 ,תוהז רפסמ =
 ,(הנשו םוי ,שדוחמ בכרומ) הדלל ךיראת =

 ,םלדללה רפסמ *

 ,(םילנש םלאושינ ,ה/שורג ,ה/ןמלא ,הא/יושנ ,ה/קוור) יתחפשמ בצמ =

 ,(בוחר םשו רפסממ תבכרומ תבותכה .דוקלימ ,רלע ,תבותכ) םירוגמ םוקמ =

 : .(הבקנ ,רכז) ןימ =
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 ךיא הארה .הלעמל ראותמה אפ1טא1א גוסה ןמ 28114 םשב הנתשמ לע רהצה (2)

 ₪118 תדוקפב שומיש ?לבו םע תאז השע .וז המושר אלמל ידכ םיכרע אורקל
 .ךרוצ שי רשאכ הלופכ ₪118 תדוקפב שומיש ידי-לע םגו

 עצבתש :דכ 1201 א\עדתג60א תינכתל ףלסוהל ךלרצ תורהצהו תודוקפ וליא (3)
 :תופסונ תולועפ

 .הרוש לכב הלמ לכ העיפומ םימעפ המכ רופסת .א

 .לילמתה לכב העיפוה הלמהש םלמעפה רפסמ תא םויסב סיפדת .ב

 תויחנהה לפל התוא הנש .תמליק תזורחמל תזורחמ תפסוהל הרודצורפב ןילע (84)

 :תואבה

 שי ,תלרוקמה תזורחמה ךותב ונלא !11 תזורחמה תפסוהל דעוילמה םוקמה םא .א

 תזורחמה ףוס ןיב תומוקמה תא םיחוורב אלמלו תשקובמה הפסוהה תא עצבל

 .!181 תפסונה תזורחמה תלחתהו א תירוקמה

 :םויסב אבה דוקה תא ריזחת הרודצורפה .ב
 .הליגר הפסוה - 0

 .םלחוור תפסוה -
 .ץצוק תיפוסה תזורחמה ןמ קלח
 .וערא (2)-ו (1) םירקמה

1 
2 
3 

 :םיקלח ינש וז הלאשב (5)

 הילנש תזורחמ לש הפסוה *"ע תוזורחמ יתש לש רוביחל הרודצורפ בותכ .א
 הרודצורפל ארקו המושרכ תזורחמ רדגה .הנושאר תזורחמ לש הפוסב

 ספא

 תואמגודב ,₪80527 הרודצורפה םוקמב ,סאזתוא הרודצורפב שמתשה .ב

 .קרפה ףוסב תועיפומה אדג ץחאצ-ו 51פט 5%

 :האבה הרהצהה תרזעב תראותמ רשא הרודצורפ בותכ (6)

 קתססמפטתמ 02 (טגת 4, אש: אגסה07ע7; \דסחה[ג\, סתתסא: אזפתגת דגט)

 תזורחמה תא תרמוש םג אלהש אלא ,1.58%1471 ומכ תלעופ וז הרודצורפ

 .11, השדח תזורחמב םיקחומש

 ו לבש וד הלאשב (7)

 :האבה הרהצהה תרזעב תראותמה הרודצורפ בותכ .א

 תפס תגסחז.געג (טגת א: אגסמהתס7תַז, חהסהזגתג

 כטסאה : 01027 ;
 דס ההז ג , 1021: 1אדע68 )

 אמגודה תא תאצומ אלהש ךכב ,081205 היצקנופל המוד וז  הרודצורפ

 האצמנ אל אמגודה םא .8212 הנתשמל האצמנ איה ובש םוקמה תא הריבעמו

 תזורחמה תא הפילחמ וז הרודצורפ ,ףסונב .0 ךרע לבקמ 4071 ,תזורחמב

 םוקמ קיפסמ ןלא םא עצבתת אל הפלחהה .10114ע2 תזורחמב 64

 .48₪218-ב -1 ךרע רזחויו % תזורתמב
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 ףוסל דע תופלחהב ךישמהל הלצפוא שמתשמל ןתלש ,לנאללוב הנתשמ ףסוה .ב

 .ךכב הצור אוה םא ,תזורחמה

 תולנכת 2

 םללשלאה םלטרפה םינותנ .םידלמלת /40-ל 10 ןיב של םיטנדוטס תתלכב (1)

 :טנדוטס לכל םיאבה

 ,םלוות 10 דע לטרפ םש *
 ,םליוות 15 דע החפשמ םש *

 ,10 דע 0-מ החפשמב םלדלי רפסמ * |
 ,20 דע 0-מ באה לש דומלל תונש >* |

 ,20 דע 0-מ םאה לש דומלל תונש * |
 .100 דע 0-מ עצוממ ןויצ * 

 לש דומילה תונש םוכס ןיבל החפשמה לדוג ןיב רשק םללק .םא עובקל שי

 :םלרוהה

 תולודגה תוחפשמהמ םלטנדוטס 5 לש תומשה תא :טלפכ איצותש תלנכת בותכ .א

 תונש םוכס תאו רתולב תונטקה תוחפשמהמ םיטנדוטס 5 לש תומשה ,רתויב

 .תוצובקהמ תחאב רחבנש טנדוטס לכ לש םלרוהה לש דומילה

 .'א הלאשב ורדגוהש תוצובקה יתשב עצוממה ןויצה תא טלפכ אצוה .ב

 10-מ תוחפ דמלש דחא הרוה תוחפלו 90-ל לעמ עצוממ של םיטנדוטס המכל .ג

 ? םינש
 10-מ רתוי דמלש דחא הרוה תוחפלו 90-ל לעמ עצוממ שי םלטנדוטס המכל .ד

 ֶּי , ? םלנש

 םינותנ

 דומיל תונס םידלי רפסמ

 סמ 1

 = | = = צפ

)-( 

= - 
 4 ו

 5 ם
/ 

 = ב 5 -

 -ת [*

8 
/ 

55 
₪ | ₪ 
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 ₪ | ס

 וו
 > | 5 5| 5 ₪5 |פ | 5 9

4 

- 

2 

: 
 ₪ יס

 ו

 '-ב 3 :

 ה סס 5
 ו

 = |- כ צכ

2 | ₪ 

 תטפזא תאאז 81. 7 4

 - כ צס ןתתט1ד2 |

- 

 = - ₪ | ש | 4

 כ סס
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 :תומושר לש םיכרעמ ינש םינותנ (2)

 .םלטדנוטס תומושר לש ךרעמ .א
 םיטנדוטסה תומש םלאצמנ המושר לכב רשאכ ,םיסרוק תומושר לש ךרעמ .ב

 .לביק דחא לכש ןויצהו סרוק ותואב ודמלש

 סרוקב לביק טנדוטס לכש ןויצה תא םיסרוקה תומושרמ טולקתש תינכת בותכ
 הנספדות תלנכתה תצרה םולסב .טנדוטס ותוא לש המוטרב תאז םושרתו וב דמלש
 .םיטנדוטסה לש תומושרה לכ

 :טנדוטס תמושר רואית

 ,םיוות 0 :םש
 ,תורפס 6 ןב םלש רפסמ :טנדוטס רפסמ
 ,דוקילמ ,ריע ,תלב 'סמו בוחר םש :תבותכ
 ןויצהו סרוק לכ לש םש ,םהב ףתתשה דלמלתהש םיסרוקה רפסמ :םלנויצ ח"וד

 .סרוק ותואב לביק דימלתהש

 :סרוק תמושר רואית

 .םלוות 0 :סרוקה םש
 ,50-מ ןטק םלש רפסמ :סרוקב םיטנדוטס רפסמ
 .םהמ דחא לכ לש ןויצהו םיטנדוטסה תומש

 :טלפה רואית

 :קיפת תלנכתהש חודה לש אמגוד

 רלאמ בקעל :םש
 545 :טנדוטס רפסמ
 17 תפקרה :תבותכ

 51246 םילשורי

 ןויצ סרוקה םש
 5 היגולוליב
 46 הקלטמתמ
 11 הימיכ
 2 תילגנא

 :ךובשח לכל םינותנ לש תוצּובק לתש םילהנמ תונובשח תלהנה תכרעמב (3)
 :ןובשח לכ לש םיהזמ םינותנ .א

 .(םיוות 15 דע) חוקלה םש -*
 . 0. .הוקל ותוא לש ןובשחה רפסמ "
 .ול רשפאל םיבכומש יארשאה הבוג *
 .'א' םיוות 15 אוה תוקלה םש הנורחאה המושרב .הבוחב וא תוכצב תויהל לוכל רשא ,ןובשחה לש ליחכונה בצמה *

 / : :םינותנ לנשמ תבכרומ העונת .ןורחאה שדוחה ךשמב ועצבתהש תויפסכ תולועפ וןהש ,תועונת .ב



 .ןובשח רפסמ *

 .- ןמלס םע וא + ןמיס םע ,םוכס *

 .-1 אוה ןובשחה רפסמ הנורחאה המושרב

 ועצבתהש תולועפה לפ לע ןובשח לעב לכ לש ןובשחה תא ןכדעל הכלרצ תלינכתה
 .אמגודב גצומש ?פכ חוד סיפדהלו שדוחה ךשמב

 :אמגודל טלק

 וזו וד 14 30000 1
 צד סאד 16 16000 1

 תונובשח :

0 0 0 0% 

0 16 
 תועונת 14 1000

= 

 :אמגודל טלפ

 חוקל ןובשחה רפסמ לארשא הרתל

 גו זוד 14 10000 11
 צד 16 10 2221

 :םלאבה םיטרפה תא תללוכ רפס תמושר .םירפסה ל?אלמ תא םילהנמ הירפסב (4)
 .םלוות לש תזורחמכ תרתוכ *
 .(םהלתומשו םלרבחמה רפסמ) םירבחמ *
 .ל"ומה םש *

 .רואל האצוה תנש *

 .לרודיס רפסמ *

 תנש יפל הלוע רדסב םתוא תנילממ ,םירפס תומושר 20 דע תארוקש תינכת בותכ
 .הירפסב רפס לכ לש םלטרפה לכ תא הסלפדמו רואל האצוהה

 לוכל טפשמ .םלנושה םיטפשמה ןיב דירפהלו לילמת אורקל ידכ תינכת בותכ (5)
 :חוור ות אובי םהירחאש הלאש ןמיסב וא ,תאיּרק ןמיסב ,הדוקנב םייתסהל
 : ירי .תזורחמב לופלטל תורודצורפב רזעיּהל לכות



 11 קרפ

 סםיצבק

 תל?נכתב םלצבק בוללש 1

 הנסחה תודיחלב ןסחומ ץבוקה .גוס ותואמ םירביא לש הרדס אוה (7116) ץבוק

 קסיד ,(1806) לטנגמ טרס לשמל ומכ ,(26%1קת6281 5602886 0ת185) תויפקיה

 עצמ םג ארקנ םינותנה לש םוטלרה יעצמא .(215א6656) ןוטילקת וא ,(2158)

 ןורכיזב םלנסחומ ,ץבוקה לרביאכ אלש ,ךרעמ לש םירביא .(86618) הנסחה
 .בשחמה

 :תוינכתב הלא םילדבהל םרוג ץבוק לשו ךרעמ לש הנסחהה תרוצ ןיבש לינוטה

 רדהמהש לדכ לדוג תא תללוכ ךרעמ לע הרהצהה ןכלו ןורכיזב ןסחומ ךרעמ .א

 לע וא טרס לע אלא ןורכיזב ןסחומ אל ץבוק .שורדה םוקמה תא ול  הצקל

 ןמזב "רבעמ תנחת" קר ול שמשמ ןורכיזה .תלבגומ הנלא םתלוביקש קסיד
 לעצמא לע הביתכ ?נפלו דובלע רחאל הביתכ ןמזב וא  ,דוביע םשל האירק
 לש וכרואכ אוה ץבוקהמ םינותנה רבעמל שמשמש ןורכיזב חטשה לדוג .הנסחהה
 ,(ח1ם600%) ןולח ארקנ רבלאה תא קיזחמש ןורכיזב חטשה .ץבוקב דחא רבלא

 .(2ט+16ע 78218216) רגאמה הנתשמ ארקנ ונכותו (2ט++6%) רגאמ וא

 םהמ דחא לכ ףולשל רשפא ןכלו ןורכיזה ךותב דלמת םלאצמנ ךרעמה ?רבלא לכ .ב
 לשמל םלבתוכ םא .ךרעמה ךותב יסחלה ומוקמל הלילנפ ?"ע לדללמ ןפואב

 071% ךרעמב 37  רפסמ רבלא לש ןכותה תא לבקל איה הנווכה 014[ 37]
 קר לדללמ ןפואב תשגל רשפא ,תאז תמועל .א\5%020713 תינכתב רכזוהש

 םא .ץבוקה לש םלנותנה לכל אלו רגאמב וישכע אצמנ רשא ץבוקה לש רבלאל
 רבלא לכ קודבלו ותליחתמ ץבוקה תא אורקל ךירצ ,םיוסמ בלא םישפחמ

 שדח הנתשמ ךותל ותוא םיריבעמש ל?רחא וא ,רגאמב אצמנ אוהש ןמזב דרפנב

 .הז ךרוצל רדגומה

 תרהצהב (5א66:ת81 2116) לנוצלה ץבוק לכ לע ריהצהל ךירצ טרדנטס לקספב
 עוצלב י:נפל םללק היה אוה םא "?נוציח" רדגומ ץבוק .2קתס00ת\%... - תלנכתה

 .תכרעמב רמשיי אוה עוציבה רחאלש םיצורו הכלהמב ותוא םלירצול םא וא תלנכתה
 ןפואב םינותנ תרלמש םשל תינכתה ךלהמב םירצול (1ת%6עם8] 7116) למינפ ץבוק
 עיפוהל בייח אל הזכ ץבוק .עוציבה רמגב םתוא רומשל םלצור אל רשאכו ינמז

 םלצבקה תומשל םליסחייתמ אלש םירדהמ שי .תינכתה תרהצהבש םיצבקה תמישרב
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 .דבלב דועיתל םישמשמ הב םירכזומש םיצבקה ןכלו תינכתה תרהצהבש

 לכות תינכתהש ידכ..בשחמה ןורכיזל ץוחמ ,ילנוציח הנסחה .עצמב אצמנ ץבוק

 דוביעה םולסבו ץבוקה ןיבל הניב רשק רוצילו ותוא רידגהל שי ,ץבוק םע לועפל

 .הריגסו החיתפ תודוקפב םיעצבמ וקותינו רשקה תריצל תא .הז רשק קתנל של

 :תואבה תולועפה תא םיעצבמ (2116 006ת) ץבוק לש החיתפ ןמזב

 .האלרק תעב ותוא תוהזל הלהל רשפאש ידכ טלפ ץבוקב (185861) תלות תביתכ .א

 .ןוכנה ץבוקה תא םיארוקש חיטבהל ?דכ טלק ץבוק לט תיותה תאלרק .ב

 .רגאמה ךותל טלק ץבוק לש הנושארה המושרה תאלרק .ג

 טלקה ץבוק .טלפ ץבוק לכו טלק ץבוק לכ הותפל לדכ הארוה תתל םיבייח

 וא ףוסמ ,לטרדנטסה טלפה ץבוקו םיסלטרכה ארוק וא תדלקמה אוהש ,יטרדנטסה

 ךרוצ אלל ?טמוטוא ןפואב םתוא חתופ אוה .רדהמל ללכ ךרדב :םלרדגומ תספדמ

 תודיחלב ונבתכו ונארק תומדוק תוינכתב .תנכתמה לש תושרופמ תוארוה תביתכב

 .םיצבק תחיתפב ונקסע אל ןכלו דבלב תויטרדנטס טלפו טלק

 הביתכ תעב ץבוק-ףוס-תלות לש הביתכ תללוכ (7116 01056) ץבוק לש הריגס

 רישלה רשקה קתונמ ץבוקה תריגס רחאל .האלרק תעב ץבוק-ףוס-תיות לש הקידבו

 לש הריגס .םינותנ תרבעהל םישמשמה רזע תודש םילטובמו תינכתה ןלבל וניב

 םהבש םלרדהמ םנשל .לטמוטוא ןפואב תלשענ םילטרדנטס טלפ יצבק לשו טלק יצבק

 לש תושרופמ תוארוהב ךרוצ ןלא ןכלו תלטמוטוא אלה םלרחא םלצבק תריגס םג

 .תנכתמה

 קר רוילע .תנכתמה תוירחאב ןנלא םיצבק לש הריגסלו החיתפל תונוטה תולועפה

 רשא ,רדהמה לש תיטרדנטס הרודצורפ י:"ע עצובת רשא ,המיאתמה הארוהה תא םוטרל

 .תלטנוולרה תורפסב ןייעל ארוקה לע .םיבשחמה לכבו םלרדהמה לכב ההז הנלא

 הלועפה ?בלש תללוכו ,דבלב רבסה םשל ןאכ תגצומ םיצבק תחיתפל הרודצורפה

 תולהל םילוכלש ךכל בל םיש .ולש הנסחהה עצמו ץבוקה תרדגה פל ,םידחא

 .בשחמל בשחמ ןיב םילדבה

 :לטנגמ טרס

 ךללאו ןאכמ .שקובמה ץבוקה לש תליותה תארקנ רשא דע טרסה תא םיארוק :טלק

 .תומושרה לש דוביעבו האלרקב םיליחתמ

 םיבתוכ .ןורחאה ץבוקה לש םויסה תלות תאלרק רחאל דע טרסה תא םיארוק :טלפ

 .ץבוקה תומושר לש הביתכב םיכלשממו שדחה ץבוקה לש תיותה תא

 : :ןוטילקת וא לטנגמ קסיד

 לש הריגסלו החלתפל להונה ןכלו הריש* השיגל הנסחה לעצמ םה ןוטילקתהו קסלידה

 .תלתרדס השיגל דעולמה טרסב רשאמ הנוש םיצבק

 ץבוקה םש תא םירתאמ ,תולותה תא ללכמ רשא ,םיצבקה סקדניא תא םלארוק :טלק

 .האלרק םשל ותבותכ לפל וללא םלנופו שורדה

 רשפא ובש לונפה םוקמה תאו שדחה ץבוקה לש תלות סקדנלאל םיפיסומ :טלפ

 תומושר תא בותכל ידכ קסידב םוקמ ותואל םינופ .הנסחהה עצמב ותוא בותכל

 .טלפה

 ףוס תיות" לש ,המאתהב ,הבליתכל וא האלרקל תמרוג םיצבק תריגסל הרודצורפה

 -:הלרחאלו "ץבוק
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 .ותליתתל טרסה לוגלג :לטנגמ טרס
 תבתוכו הנסחהה עצמבש םליצבקה סקדנלאל תרזוח הרודצורפה :ןוטילקת וא קסיד
 הזה ץבוקה לש האירק תעב הז ןותנב שמתשת איה .שדחה ץבוקה לש ולדוג תא וב
 . .םילונפה הנסחהה לחטש תא להנל לדכ םגו

 םלצבק לש דוביע תודוקפו תורהצה 11

 :תונושה דובלעה תודוקפ תאו תורהצהה תא ריבסהל לדכ תונכת תמגוד גיצנ

 אלה ךכ רחא .תונללוממ ןהש החלנמו טלקכ םידבוע תומושר תלבקמ האבה תלנכתה

 המושר לש רודיס רפסמ םא .ןתוא הסיפדמו קסידב ןסחומש ץבוקל ןתוא תבתוכ

 .האיגש תעדוה תספדומו ץבוקב תבתכנ אל איה ,ןוכנה רדסה ןמ גרוח יהשלכ

 :םיצבק לש הרלגסו החלתפ תוגצומ ובש ,היעבה לש המירז םישרתב ןנובתנ

 ת6שטתסא <- הוור יוות

 אתפאסמסל ץבוק חתפ
 הביתכל

 ףוס

 תומושטרה

? 
 ןכ

 אג5אסתסצ ץבוק רוגס

 אגפאספסצ | ץבוק התפ
 האירקל

 ףוס

 תומושרה
 המוסר ארק

 ץבוקה ןמ
 המושר בותכ

 תספדמב

 תתפאסתסצ ץבוק רוגס
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 הביתכ

 המושר ארק .

 ףוסממ

 סמאסטמפס

 כ גסונפסא

 תעדוה ספדה

 האיגש

 תסחתסא <- מאס שמס

 :ןלהלש תינכתה תא בותכל רשפא םלשרתה ?פ לע

 (1)  עפססתהא א\5אסתמד17 (דאפשצ, סטנקטת, 45א0ת01) ;
 (2) 00 א87 08008= 5; :0/

 (3) ךץצקמ 58מ%= תגסאתכ גתתהצ[1..סתמ6א] 0ת הת,
 (4) תעפזחתו\ץ סטמפ= תע6ססתפ

:500 (5) 

 (6) 50848: תאם,
 (7) ךקדצשא: סאגת

 (8) אפ;

 (9) טגא
 (10) תתפוחתו\ סנז\ק45\: תפפזחנו\ץ סטפפ ;
 (11) ו\5א0801: עדתמ סת תעפהא47 סטתפ ;

 (12) תא:
 (13) וגאס: אנת6מת ;

 (14) תשא 00
 (15) \0תאסא= !ייייייררררררדה /

 (16) תמוודומ (1/5%0007) ;
 (17) וחזדמ אס שסע כס

 (18) תעסזא
 (19) חתזדמזא ('ןויצ ,רכש ,םש שקה');

 (20) טדדמ תמפזחתוג סגכהפג ם0
 (21) תעסנא

 (22) ץסת אגאסא := 1 70 סת 0
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 (23) תאגכ (5מאסטמפ [ אגאסא ] ) ;
 (28) תחגפזא (50848, ץ?1צטא) ;

 (25) דע 5חמ40שפפ >= הסעתאסא אאא
 (26) תטסזא

 (27) טתדדמ (5א0907 , תפוז ) ;
 (28) ב0קסא := סטפק

 (39) אפ
 (30) קמפמ אתדדתוא (5180שת0, 'ןוכנה םוקמב אל')

 (31) תאפ
 (32) תאפ ;

)33( 01058 )45%0807( ; 
 (34) תתפמ] (1145%0907) ;

 (35) טנדם אס עסע (א45א001) ע0
 (36) תפסא

 (37) תחגס (וג5אסתסד , תעפונא\ 0254 ;
 (39) טדדמ תחפוחת 6זז\כ45זזג כ0

 (40) טקדיחהא (540םאסטמפ , 50848:8:2, 121צ0א:3)
 (41) אפ ;

)42( 6055 )15%0807( 
 (43) עאפ.

 :רבסה

 תועצמאב .הכלהמב םהב טמתשנש םיצבקה תומש תא םיבתוכ תינכת לכ תליחתב 1
 ןכלו םיצבק םיקיפמו םיניזמ ךסמ וא תספדמ ,םיסלטרכ תארוק ,םישקמה חול
 .המאתהב 001201-ו 1אקשטצ :ת*נכתה תרהצהב םמש תא םיריכזמ

 ארקיש קסיד לע ץבוק םינוב ,םייטרדנטסה ם?יצבקה םהש ,הלא םיצבקל ףסונב
 דוביע םשל ,ךרוצה תעב ןתוא ארקנו תומושר בותכנ הז ץבוקב .7
 .לנוצלח ץבוקכ רדגומ הז ץבוק .הספדה וא ךסמב הגצה םשלו

 :האבה הרוצב ץבוקכ הנתשמ לע םיריהצמ (11)

3 
 לבא ,ךרעמ וא ,ות ,לשממ וא םלש רפסמ לשמל ,וןותנ לש גוס לכ ןמסמ א ותה
 .(8)-(4) תורושב רהצומ ןגוסש ,תומושר םה ץבוקה ירביא הז הרקמב .המושר גצילמ אוה חיכשה הרקמב

 :אלה הביתכל ץבוק תחיתפל תיטרדנטסה הרודצורפה (16)

 18 ->612-=]/578 ל ל
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 .לטרדנטסה להונהמ תגרוחש הרוצב (16) הרוש תא םלבתוכ םלמלוסמ םיבשחמב
 א45א0תסד רשאכ ,תעחת1דמ (2118%0807 , '445.227') םיבתוכ 2עע בשחמב ,לשמל

 תכרעמה תושירד תא אלממ %845.241-ו תינכתה ךותב ץבוקה לש ?מלנפה םשה אוה
 לבא ,בשחמ ,לכב תושעהל בייח הזה רשקה .קסידב קזחומה ץבוק-םש תביתכל
 .הלעפהה תכרעמ לש הרקב תוארוה תועצמאב תלנכתל ץוחמ השענ אוה םימעפל

 :םיאבה םידיקפתה תא תעצבמ 2808118 הרודצורפה
 .ץבוקה תא תקחומ .א
 .קלר רביא רגאמה ךותל הסינכמ .ב
 לע אלה העבצהה .אבה רביאה בתכל ובש קסלדב םוקמה לא עיבצמה תא תנווכמ .ג

 ןמזב דימת 1808 הלהת "2ע07(ץבוק)" תינאילובה היצקנופה ןכלו ץבוקה ףוס

 .הביתכ

 ןכותה תא הריבעמ (םלשדח םלירדהמב קר תמיללקש) וז תיטרדנטס הרודצורפ (27)
 ךלרצ המושרה םש .445א0801 ארקנש ץבוקל תעפזמאג 0820258 המושרה לש

 :אלה הרודצורפה תדוקפ לש תיללכה הרוצה .ץבוקה לרבלא לש גוסה ןמ תולהל

 |  כ -+] יופמ 5
 :ךשמהב ורבסולש תואבה תודוקפה תא בותכל רשפא ,וז הרודצורפ םוקמב

 ןו\5א0ת07 =:  תספזחתא\
 טד (5%0801)

 ונממש רגאמל סחייתמ ,445א0801  ןאכ ,(7) ץחה ןמיסו ץבוקה םש לש ףוריצה

 ןכותה תא רגאמל הסלנכמ הנושארה הדוקפה .קסידה לא ץבוקה לרביא תא םיריבעמ

 רגאמה תא תבתוכ "201(ץבוק)" תיטרדנטסה הרודצורפה | .תעפמא\ 0חגתג5הג לש

 רגאמה ןכות תא תקחומ ,שדחה רביאה ףוסל עיבצמה תא הזלזמ ,ץבוקב שדח רביאכ

 ללב ,דימ 2עטד(א45א0801) עצבל הסננ םא .רדגומ ?תלב רגאמה הנתשמ תא הריאשמו

 .קלר רגאמ בותכל ונלסינ לכ עוצלב תאלגש םרגית ,שדחמ רגאמה תא אלמל

 םיעצבמ םה םא ,םלמיוסמ םירדהמב השורד הנלא וז הארוה .ץבוקה תריגס (33)

 ו .תינכתה םולסב יטמוטוא ןפואב התוא

 :אוה הלש הנבמהש הרודצורפה ידל לע תלשענ האירקל ץבוק תחיתפ (38)

 | ]-6---| ,גוחו וש ]=

 קסק בשחמב ,לשמל ,ץבוקה לש לנוציחה םשה תא םיפלסומ םלמלוסמ םלבשחמב

 תופמד(\5א0807 , 'אג5 .םד') :ךכ תלארנ וז הדוקפ
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 :תולועפ 3 תעצבמ 228901 הרודצורפה
 .ץבוקה לש ןושארה רביאה תא 5א0801  רגאמל הסינכמ .א
 .ץבוקב אבה םוקמל עיבצמה תא תנווכמ .ב
 ךרע תלבקמ "80ץ(ץבוק)" תלנאללובה היצקנופה ,קיר הלה אל ץבוקה םא .ג

 לש הכרעו רדגומ ?יתלב רגאמה לש ןכותה ,קלר היה ץבוקה םא .88
 .ךקשא-ל ךפוה תלנאללובה היצקנופה

 ךותל אבה רבלאה לש ןכותה תא הריבעמ וז תיטרדנטס הרודצורפ (37)
 .ץבוקב אבה רביאה םע רגאמה תא תאלממו תעפוחתוה 6045
 :בותכל ןתלנ וז הרוצצורפ םוקמב

 תספוחתוג סוז\כ\5ח\:= 50"
 סחז (א45%א0ת01)

 .תספש4ג 030358 הנתשמל ץבוקב אבה רבלאה תא הריבעמ הנושארה הדוקפה
 רביאל עיבצמה תא תמדקמו רגאמה ךותל שדח רביא הריבעמ "6מז(ץבוק)" הדוקפה
 הלצקנופה תא תכפוה הרודצורפה ,ץבוקב םיפסונ םירביא ןיא םא .ץבוקה לש אבה
 לתלב תולהל רגאמה הנתשמל תמרוגו 7805-ל ע4158-מ "שסת(ץבוק)" תינאילובה
 לכ ,עוצלב תאיגש םרגת "60ע1(ץבוק)" תדוקפ בוש עצבל םיסנמ םא .רדגומ
 .ץפטש-ל הווש "20ע(ץבוק)"

 רהאל דלמ תלעפומ הנלא "ע0ז(ץבוק)" היצקנופה ,לקספ לש םלמיוסמ םלרדהמב
 וכרעש ,תכשפ8 םשב עובק רידגהל יוצר הזכ הרקמב .ץבוקה ףוס תאירק
 לכ קודבל תנכתמה .לגדכ שמשיש ידכ ץבוקה ףוסב ותוא בותכלו ' 77.72.7.7.7/2.2.7,7/2,7'
 .ץבוקה ףוסל עיגה םא תעדל ?דכ "לגד"ל הווש אוה םא רביא

 :ךכ בתכת (35) הרוש
 הדם (תמפזחתוה סו\פהפג . 5שוסטתפ <> סטיפוצ) פס

 :ןלהלדכ םיצבק לש האירקו הבלתכ לש ךילהתה תא התע םכסנ
 .(תמפזחתג המושרה םשלו 800872 ץבוקה םשל ארקנ)

 :םלצבק לש (הריצי) הביתכ .א

 (1) | תסותנצמ (א00₪72) ;
 (2) | 1118 (תומושר תריצי ךשמהל יאנת) 0

 (3) | תפסזא
 (4) המושר תרלצל \

 (5) הליבק אלה םא תוארל ידכ השדחה המושרה תא קודב
 (6) חתנעמ (א07ת12, תפות44) ;

 07) (5)-ו (2) תורושב םלאנתה תקידב ךרוצל םינתשמה תא ןכדע
 (8) תא; ו

 | :םלצבק לש האירק .ב
 (1) תחפתצ (א0ט72) הש

 (2) חאזתא אסע םסע (א0טש12) 0
 (3) תפס1זא

 (4) תמגפ (אסטמד2 תקפוחתוג ) ;

 (5) שרדנכ המושרה תא דבע

 (6) אפ ;

 .ןורכיזל התוא סלנכהל םיכירצ המושטר דבעל. ידכ
 :תודוקפ יתשמ תבכרומ תמגפ (א00812, 2₪511%44) הארוהה ,רוכזכ

 (8) | תעפזתתג := 2 2 . .
 (5) | .6₪7 .(א₪72/0) :
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 תאגַמ-ב םלשמתשמ אל רשאכ ,ןכל .דוביעה ?נפל הצוחנ הנושארה הדוקפה קר

 הרוש לרחא (פ5) הדוקפה תא םימעפל םיבתוכ ,(פ)-ו (8) תודוקפב אלא

 .(ב) םדוקה עטקב

 םינותנ לש דוב?עו הא?לרק 2

 :האלרק תארוהב םישמתשמ ןהבש תולועפ יתש לש תואמגוד ךשמהב גלצנ

)5( 

 תומושר רתול וא תחא ץבוקה ךותמ רוחבל םיצור רטאכ :(56166510מ) הריחב .א

 ךרע ומכ ,תלמצע הנוכת תויהל הלוכל הנוכתה .תמלוסמ הנוכת ןהל שיט

 לשמל ומכ ,ץבוקב תורחא תומושרל האוושהב ךרע וא  ,והשלכ הדשב םליוסמ

 .ללמיסקמ וא ?למינלמ ךרע םע הדש הללכמש המושרה תאלצמ

 לכב והשלכ הדשב רשא םיכרעה תא םכסל םיצור רשאכ :(5טתתהלְץ) םוכיס |.ב

 בושיח לשמל ומכ ,?טסלטטס בוטלח םשל וא ,הלבט תילנב םשל ץבוקה תומוטר

 .עצוממה

 תא קיספהל רשפא ,תומושרה לכ ןיבמ תמיוסמ המושר םישפחמ םא ,ןושארה הרקמב

 לכ לש ןייפאמ םימכסמ וא םלקדוב ,לנשה הרקמב .התוא םיאצומ רשאכ שופלחה

 .ולוכ תא קורסל דימת םיבייח ןכלו ץבוקב תומושרה

 ץבוק ךותמ תומושר תרלתבב 1
1-2 

 .תמיוסמ הפוקת ךשמב וּופסאנש םינותנ תוליכמש תומושרמ בכרומ 8101 ץבוקה

 לש הנבמ .הדידמה ךיראתו הדידמה ןמז ,םילשוריב םוחה תדלמ :םה המושרה תודש

 :ןלהל ותינ תיסופלט המוטר

 0[ ₪ ב
 תדימ העש ךיראת

 םוחה

 תומושרה י5 לע תילמיסקמהו תללמלנלמה םוחה תדלמ תא תבשחמ תילנכתה

 .םלנמזו םלכלראת ללב םוחה תודלמ תא קר קיזחמש שדח ץבוק תרצולו

 תאססת4 אצפגד 6אסא (א8107, סטדעטצ) ;
 ךצקמ

 אתזג = תמססתע

 אדכגד תוסחסא, אגא : דאדתסתפ ;

 ךגתזסמ : קתגסאמכ גתתגצ [8...1] סע סת
 אפ ;

 גת

 את107 : עדעמ 0ע את;
 א1כסצ : עצעש 0ע את

 אא, אזא, 4טספג: אחז;
 תעסזא

 תעפמ] (א101) ;

 ץבוקב

)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 
)7( 
)8( 
)9( 

)10( 
)11( 
)12( 
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 (13) תעואזדמ (אדססד) ;
 (18) תטגס (28107, 400048) ;

 (15) א\א:= 404
 (16) אזא:= 40

 (17) חתזדמ (ו11כ0ד , גטסתג .או1כגד 1680%) ;
 (18) טחזממ אסע םסע (אתַדסע) פ0

 (19) תססזא
 (20) תחגפ (את107, 40009) ;

 (21) דע גטספו .ודתגד נגססא > אגא .ןודתגד ןז\6סא חמא
 (22) אגא:= 4

 (23) וכ
 (24) דע גטספג .אודפגד נגסצסא < אדא .וזסגד ןזגסוסא 'חתא

 (25) אזא:= גס;
 (26) טתדנמ (אדכסד , 2טסתג .ןוזסגד ז\0צסא)

 (27) תאפ ;
 (28) טזדא אגא 0

 (29) תפסזא
 (30) טתדדמזא (אדכגצ 080%, '77התלה תילמיסקמה םוחה תדימ') ;
 (31) טתדצתמא (ך2תד61, '77"ךיראתב', 2%2*0.01א:5:2, '" ןמזב')

 (32) קאפ
 (33) טזדא אדא ע0

 (34) תפסזא
 (35) טתדדממא (אזפגע זג6מ0א, '77התיה תילמלנלמה םוחה תדימ') ;
 (36) טתזדע]א (ך2ת108, '77"ךיראתב', 2%*"0.01א4א:5:2, '""ןמזב')

 (37) אפ
)38( 000858 )28107( ; 

 (39) 60058 (41כ01)
 (40) | עאפ.

 :רבסה

 .דבלב םלמלש םירפסמ םיליכמ רשא םירביאמ בכרומ א1201 ץבוקה (9)

 תא םיעבוק ךכ .האלולל ץוחמ םישוע וז הקירסב הנושארה האלרקה תא (14)-(16)
 תללמינלמה םוחה תדלמ רובע ןדמואה תא םיססבמ וילעש ?תלחתהה ןוירטירקה
 / י .תללמלסקמהו

 .א1כ0% ץבוקב הנושארה האלרקב םוחה תדימ תא םיבתוכ (17)

 רשא םוח תדלמב םילקתנש םעפ לכב םיפילחמ 81א-ו אא תומושרה תא (21)-(25)
 .רבעב הלהש הממ ,המאתהב ,הנטק וא הלודג

 .הרקמ לכב 120% ץבוקב םיבתוכ םוחה תדימ תא (26)

 םינותנ לש הספדהו םוכלס ,האלררק 2

 םיאצמנש םינוש םיטלרפב תועונת לש ץבוק ןותנ :ולא תולועפל אמגודב שמתשנ

 .טלרפ לכ רובע לאלמב תומכה לש יונישה תא לולכי רשא חוד סיפדהל של .יאלמב
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 ץבוקב תומושרה הנבמ .טלרפ רפסמ ?פל ןילוממ ,תולועפה וא ,תועונתה ץבוק

 :ןלהל ןתינ

 תומכ הלועפה גרוס טלרפה רפסמ

 :םלכרע השולשמ דחא אוה הלועפה גוס
 ,הרכמנש תומכה ?פל דרו? ?אלמה - הריכמ *
 ,הלבקתהש תומכה יפל הלוע לאלמה - חולשמ תלבק *
 .הרזחתוהש תומכה ?פל הלוע ?יאלמה - הרוהס תרזחה *

 .םיצבק תאירקל תולנכת לש תיללכה הרוצה לש תנוכתמב תבתכנ וז תלינכת

 קתססתא אמגד (קטסתסד , 0זדיקטד ) ;

 ךץיצקמ

 0025 = קגסאתכ התתגצ [6..1] 0 סת,

 ץמשמג = תעססתפ

 2חטל קגתצפ :

 506 04 : (011ת4 , אתהז.ב , 14082474)) ;

 007 : אדסה

 אפ ;

 צגת

 קמסתסך : עדתמ 0ת תמע1;

 5ח1אטב : ךאעמ688

 תגתזצ אססתסא1 :

 תטסזא

 תתפתח (קחסטמ01) ;

 חת17שא ('שדוחה ךשמב יוניש
 אזמזא ;

 חאזמ אסע םסע (קמטסצ) עס

 טדעא קחוסצ 0 (* רגאמב הנתשמ
 םטסזא

 תגתדצ אססמסמנ := 2תוזטד תתדד
 פחזאטצ := 7

 ₪ (2תטד תגתדד = תגתזד אס60₪08א1) גאס

 אסצ םסע (2₪007) 0

 טלרפ רפסמ');

 ייאאאא )% ' 

 תא
 64858 506 תטטמב 0ת |,

 אפסמדתג : 5עדאט1:= 5ח1אטב -
 א\פהז.ג, םגסט?גתג : 5אדאש1:= 5עדאטד+6טצד

 אפ ;

 087 (קת80107)
 אפ ;

 טתזדמתא (50דאטב, ' ':12, 2תחשד תגתזע:9)
 עאפ

 אפ .



 :אבה טלפה תא לבקנ תיסופלט הצרהב

 שדוח ךשמב יוניש טירפ רפסמ

1117 100 

6 8 

3 25 

28 3- 

 :רבסה

 םא קודבל ידכ ,2תאשע0 .28807 ?1אדע רגאמבש הדשב םיטמתשמ (22)-(23)
 הרוש) טלפ תרוש םיסיפדמ ,רבדה ךכ םא .שדח טלרפל תסחייתמ השדחה המושרה
 הנתשמב שדחה טלרפה לש רפסמה תא םלמשור םש ,(20) הרושל םירזוחו (1
 ותואל תכללש האבה המושרה םא .האלולל םעפ בוש םיסנכנו ?גתזצ אס:
 .ךרוצה ?פכ םירסחמ וא םירבחמ ,טירפ

 תלנכתב ,תמדוקה אמגודב .רגאמב תאצמנ רשא המושרה לע םילעופ וז תינכתב
 אורקל םג רשפא .תלנכתב תרדגומש 407024 המושרה לע ונלעפ ,םוח תודלמ בושיח

 ומכ ,תולועפו םלנתשמ רתול ושרדי? ךכ םשל ךא ,תינכתב הדובע חטשל המושרה תא

 :ןלהל הארנש

 (1נ) קתססתא אחתד2 (עמטתסץ , 00דקטד) ;

1 | (2) 
 (3) עותוצ = '222222' ;

 (2) | עצעמ
 (5) 0008 = תגסאסכ גתתגצ [6..1] סע סת;

 (6) קטטז.\ = תמססתפ
 (7) 2סאשצ תגתדש : 00;

 (8) 506 קתטת\ : (אפסהדתג  אתהז.\ , 0\1ה7ת4) ;
 (9) 007 : אתה

 (10) אפ ;
 (11) טגת

 (12) קטטתסצד : עדתמ 0ע תת
 (13) פחזאטד : אמת;
 (18) עתגתדד אססתסאצ :

 (15) 47022 : עתסטת ;
 (16) | תתסנא

 (17) תספמד (קמט101) ;
 (18) טתדצממא ('שדותה ךשמב לונלש 77777 טלרפ רפסמ');

 (19) תא
 (20) תמגפ (תמטתסד , 47024) ;

 (21) טזצמ גטספא 0
 (22) טוד .ם (20₪01 קגתדצ <> תטוצ) 0

 (23) תסזא
 (28) ?גתדד אססטסמד := ?תוזעע תותדד

 (25) םדאשט] := 0
 (26) וחוד,ם (2םושש קגתדד = תגתדד אססאסא1) גאס

 (27) (?קוי תגתדצ <> תטעצ) 0
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 (28) טזא

 (39) 0458 506 קפטת\ סע

 (30) ןמסתזתג : 501אטד:= 5א1אטד - סא;

 (31) \2גז, הגסת?גת\ : 5אדאטד:= 5אזאעטנ + ד
 (32) אפ ;

 (33) תחגכ (קמטמס1, 4עספ8)

 (34) אפ ; (* למלנפ 20..011108 *)

 (35) התזדפמא (5אדאטנ, '12:'7, 200% ק4ה17:9)

 (36) תאפ (* לנוצלח 20..₪8118 *)
 (37) שם.

 :רבסה

 תא םלארוק הנושארה םעפב .ת8פ הרודצורפה תא םיימעפ םיעצבמ (33) ,(20)

 האלולב הלש תודשה תא דבעל ?דכ 4 המושרה ךותל ץבוקב הנושארה המושטרה

 הלהת השדח המושרש ?דכ תפסונ המושר םלארוק האלולה םולס רחאל .(36)-(22)

 .האלולל םעפ בוש ם?סנכנ רשאכ דוביעל הנכומ

 2מעע קגאדע הדשב עטאאצ ךרע הליכמ הנורחאה המוטרהש םלחלנמ וז אמגודב

 ןהבש לקספ לש תואסריגב םיגהונ וז הטלשב .ץבוקה ףוסל םיעיגמש ןילצל לדכ

 אלה (33) הרושב םיארוקש המושרה םא .םיליגר םיצבקב לעופ וננלא סת

 .תלנכתה תא םי?סנו האלולל בוש סנכנ אל ,המדה תמוטר

 (*) םלצבק לש הלהנימ תורודצורפ 11.5

 רטמרפ היהל אוה ,רטמרפכ הרודצורפל רבעומ ץבוק רשאכש םלטרוד לקספ תפש לקוח

 םיכלרצ ונללה ,יכרע הנתשמכ רבעומ הלה ץבוקה םאש איה ךכל הביסה .הנתשמ

 תטש םגו בר ןמז זבזבלו הרודצורפה לש הדובעה חטטל ץבוקה לכ תא קיתעהל

 בותכל רוסא ןכלו םיצבק רובע ללכ תרדגומ הנלא המשה תדוקפ ,ףסונב .הנסחה

 תרבעה .2 ץבוקל רבעו* 5 ץבוק לש ןכותהש תופצלו םיצבק םה 5-ו 4 םא 5

 תדוקפ רומאכו יכרעה רטמרפל םינותנה לש המשהב הכורכ לכרע רטמרפל םינותנ

 .םלצבקב הרוסא המשה

 םיצבק תקתעה 1

 תוילבולג תורהצה
 (1)  דצפש

 (2) אסטעע2 תאדע1א = עדת 0ע תותדד

 הרודצורפה

 (1) | ?תססמפטתפ חגהךמא אסטמד2 (טגת אסטמש> צג פממא

0 (2) 

 (3) 0772 עתדדידא) ;
 (4) | תעסזא

 (5) תפפמצ (א0ט12ַ צ451\א) ;
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 (6) תסודדמ (אסטמ12 010458) ;
 (9) - אסטפד?2 6ה\24547 := אסטמ12 צא ; (8) םפסנא . . (7) וזדמא אסע םסע (אסטתצ2 צפה \גא) 0

 (10) טד (אסטמע2 0142458) ;
 (11) סש7 (א0סטע2 צ\פגא)

 (12) עאפ
 (13) אפ ;

 :רבסה

 עוצלבה ןמזב סנכהל תינכתה ןמ ענמי הז .1ת08 הלהת 207-ל הבושתהש םורגת (5) הרושב תתפמ1(א0טש2 צג58\א) הדוקפה ,קיר אוה 800012 צגפה\א םא .א
 .(7) הרושב האלולה לא

 .המושר וא תתגמ ,1א1ת60תת לשמל ,גוס לכמ תויהל לוכי 24217 הנתשמה .ב

 (11)-(9) תורושה תא ףילחהל רשפא ₪8118-ו 2תמגכ תורודצורפב םלשמתשמ םא .ג
 : :תואבה תורושה יתשב

 תתגע (אס0טמ72 צא, 40024) ;
 טחדצמ (א0טמ72 058, 40028) ;

 שלש ,2702ג המושרה לא 800872 צג5א\א ץבוקה ןמ םינותנ הריבעמ תחגס הדוקפה
 םלנותנ הריבעמ חא118 הדוקפה .24811 גוסמ ,ץבוקה לש רביא גוסכ הילע ריהצהל
 .אסטמד?2 010458-ל 47024 חטשמ

 םיצבק לנש לש האוושה 2

 :תילבולג הרהצה

 (1) עעפפ
 (2) אסטאצ2 קתזצנא = עדעמ 0ע תת;

 (3) דסצ2גג = (51גטנא, תנפחסא אגדהא, 50מאד אהדגא, 580אנא)

 :היצקנופה

 (1) ץטאסצנסא הגפטטגה (טהת אסטמצ2] ,אסטמ22: א0/מש2 קתד118): 02:
 (2) גת

 (3) סחגקמפ : 001%;
 (4) תתסזא

 (5) תתפמד (א000721);
 (6) תעפתד (8008122) ;

 (7) וס. קמפ :=
 (8) טד אסאגקמפ 0

 (9) דק םסע (א00ע121ַ) ךדחתא
 (10) תא

 (11) סח קמפ :=
 (12) דק םסע (א0/8122) דשא

 (13) תג\פמ/בג := 5ע\טצא
 (18) סזפע

 (15) \פחטגג := תדפ5סא אדא
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 (16) אפ
 (17) וכ

 (18) ךע ₪09 (א00מ22ַ) ץזפא
 (19) תססזא

 (20) 01. תמפ :=

 (21) ןז\5ח0\\ := 5טפא1 אדא
 (22) אפ

)23( 8 

 (24) ךע אסטמע217 <> א0טמ227 פא

 (25) סא

 (26) סחתגקמפ :=

 (27) תהפוחבג := פעסאא
 (28) אאפ

)29( 85 
 (30) תא

 (31) 687 (א0עת121)

 (32) 67 (א0/8122)
 (33) קאפ

 (34) אפ,

 :רבסה

 "תוהז"  .?רמגל םיהז םיצבקה לנש םא קר "584/1א" האצות תנתונ וז הרודצורפ

 ץבוקה ןמ תחא ,תומושר גוז לכב ההז ןכותו תומוטר לש הווש רפסמ השורפ

 .לנשה ץבוקה ןמ תחאו ןוטארה

 :תונוש תואצות לבקל רשפא םיצבקה לש האווטהה רדלּהמב

 ןושארה ץבוקה ףוסל םיעיגמ רשאכ םילבקמ וז הבוטת .םלווט םלצבקה ינש .א

 .(13) הרושב ,ןמז ותואב לנשה ץבוקה ףוסלו

 ץבוקה לש ופוס דע לבא ,ינשה לש וכרואמ ןטק ןושארה ץבוקה לש וכרוא .ב

 .(15) הרושב ,םיצבקה ינשב תוהז ויה תומושרה לכ ,ןוטארה

 לנשה ץבוקה ףוס דע לבא ,?לנשה לש וכרואמ לודג ןושארה ץבוקה לש וכרוא .ג

 .(21) הרושב ,תוהז ולה תומושרה לכ

 .(27) הרושב ,םיווש םניא םלצבקה .ד

 םלנותנ לש טושפ גוסכ רדגומ תויהל לוכי תורהצהה לש (2) הרושב 24817 הנתשמה

 .('וכו 250082 ,גתתגצ ומכ) ינבמ גוס וא ,(0הגת ,תססמתגא ,תתוז ,1א1זמ688 )

 .ץבוק תולהל לוכי ונלא הז הנתשמ

 ץבוקה ףוסל הפסוה )3

 תעבונש ת*גול היעב רותפל ךרוצ טל םילק ץבוקל תומושר ףיסוהל שורד  רשאכ

 הנופ עיבצמה ,(תאחתדצמ תדוקפ ?"ע) הביתכל ץבוק םיתתופש תעב .הפשה הנבממ

 קוחמל ילבמ תומושר ףיסוהל רשפא יאש ,ןאכמ .וב בותכל רשפאש ןושארה םוקמל

 ץבוקה לכ תא קיתעהל אוה דיחיה ןורתפה .רבכ תומללק רשא תומושרה לכ תא

 ףלסוהלו ?רוקמה ץבוקה לא הרזח שדחה ץבוקה ןמ קיתעהל ,שדח ץבוקל םייקה
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 :ןלהל תגצומ וז הלועפ תעצבמ רשא הרודצורפ .תושדחה תומושרה תא ופוסב

 :תילבולג הרהצה

 (1) עפ
 (2) אסטעע> קתדצנא = עצמת סע תגתדד;

 :הרודצורפה

 (1) תתסספסטתמ וזגסוזגאה 1םהספגחג (טגת אסטמצ2 : א0טמ2 עת1ע1א)
 (2) גת

 (3) אסטמע?> אפאסאד : אסטמש2 תתדדדא ;
 (4) עפססמעטתמ ןז\\ץתא אסטמד2 (טהת אסטמל2 צגפוזוא

 (5) אסטתצק 0ח\כה51 : אסטמע> קתדצנא) ; םאלתתאה1;
 (6) תפסזא

 (7) םגגדמא אסטמצ2 (א0טמע2, א₪72/0 ן1א0אד ) ;
 (8) חגאדמא אסטמו2 (אסטמד2 )(םאס1ד , א0טמ12)

 (9) אפ ;
 :רבסה

 אסטתע> לע תתחתד7מ עצבל ךרוצ ןיא .הביתכל ץבוקה תא הניכמ וז הרודצורפ
 ץבוקה לש ?חכונה ןכותה לכ ,עצובל הז םאו ,תאזה הרודצורפה תלעפה רחא
 ןייע) גגצמא א0טמַצ2 הרודצורפבש החנהב תלעופ וז הרודצורפ .קחמל
 הנלא 61058 הדוקפהש ןולכמ ,ץבוקה תא םלירגוס אל 11.3.1(   הרודצורפב
 ותוא הותפל םיתרכומ ונללה ,ץבוקה תא ונרגס ול .?טרדנטס לקספב הצוחנ
 תא תקחומ וז הדוקפש היעבל םעפ בוש םיעלקנ ונילהו תעאת1ַעצמ תדוקפב בוש
 .ץבוקה לש ונכות

 םינללוממ םיצבק לש גוזלמ 408

 :תילבולג הרהצה

 (1) | ץצתמ
 (2) קץגתדצ = תתססתע

 (3) 5תמצ א\עדמגסא : .:
:1 (4) 

₪ (5) 
 (6) אפ ;

 (7) אסטמד2 קתדצנא = עדעמ 0ע תת;

 :הרודצורפה

 (1) | תתססעפטתפ אז206 אטג121א (טגת אסטמצ2 א150א,
 (2) 072 אד

 (3) אסטמצ?2 ופאט2ג6 : א0טמש2 תתדדדא) ;
 (4) תססזא

 (5) תחפמד (א00ע]2 ת15008) ג
 (6) תספתצ (א0טמש2 5חעאד) ;

 (7) תסטתדדמ (א0072 10246)
 (8) טאדממ אסע (םסע (אסטעד2 תדפאסא) סת תסע (אסטמד2 5מאד)) 0
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 69) תססזא

 (10) 19 אסטמע2 תדפמסא" .5הסאא ןוגקדמ\סא <

 (1ג) %סטמז2 5אפאד" .54סמוז אה לדה  צחא

 (12) םססנא 7
)13( 

 (א0טמד2 215₪0א)   ; )14( 687אסד 2 02467 := אסטמד2 ת15₪0א
 (15) םאפ
 (16) ו

 (17) תעסזא

 (18) סמ ומאט246" | := אסטקש> מאד |

 (19) 087 (א12ַ07₪ 5ןזמאצ )

 (20) עאפ ;

 (21) עטצד (א0טמד2 ןומוחנ230 )
 (22) אפ ;

 (23) למוד אסד ם0ע (אסטמש> תדפאסא) 0
 (24) תא

 (25) 02 02467 := אסטפע> 150%"

 (26) עטצ (אסטמע2 ₪0240) ;

 (27) 087 (א07872 ת151ז0א)
 (28) אפ ;

 (29) חודש אסע םסע(אסטמש2 58₪א1) 0
 (30) תפסזא

 (31) 02 02467 := א0072 5אד

 (32) קטע (אסטמע2 (1₪0240) ;

 (33) 087 (אסטמ12 58מאד)
 (34) עאפ

 (35) תאפ ;

 :רבסה

 :תואלול 3-מ הלונב תינכתה

 דחא לש ףוסל םיעיגמ אל דוע לכ תלעופ (22)-(8) תורושב הנושארה האלולה .א

 ןושארה ץבוקב חתפמה הדש לש ךרעה םא םיקדוב (11)-(10) תורוטב .םיצבקה

 תא םיבתוכ ,תלבולח הבוטתה םא .?נשה ץבוקב ליבקמה הדשה לש ךרעהמ ןטק

 ץבוקב חתפמה הדש םא .(21)-ו (13) תורוטב ,גזוממה ץבוקב תאזה המושרה

 (17) תורושה תא םלעצבמ ,ינשה ץבוקב ל?בקמה הדשל הווש וא לודג  ןושארה

 .(21) הרוש תא והלרחאלו (20) דע

 תדדמ (אסטמד2 ןוחאש246, אסטשד2 תד5א0א ) ; :בותכב (13) הרוש םוקמב םא

 אתדדמ (א00₪72 ואש240, א07תש2 5%שאד ); :בותכב (18) הרוש םוקמב םאו

 .(21) הרוש תא טלמשהל לכונ

 בצמב .:נשה ץבוקה ןמ ךורא רתול ןושארה ץבוקה םא תלעפומ הילנשה האלולה

 ןאכ םג .גצוממה ץבוקל ןהש ומכ תופסונה תומושרה תא קיתעהל םיכלרצ הז

 :הדוקפב (26)-(25) תורוש ףילחהל רשפא

 התדדמ (אסטמצ2 ןושוש246, אסטתצ2 150 )

 הז בצמב .ןושארה ןמ ךורא רתול לנשה ץבוקה םא תלעפומ תישילשה האלולה

 תא ףללחהל רשפא ןאכ םג .גזוממה ץבוקל תופסונה תומושרה תא קיתעהל ךירצ

 .אתדמ (אסטמד2 ןועאט246, א0טש12 5%8א1 ) | :הדוקפב (32)-(31) תורוטה
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 קלזחהל ?דכ תדחולמ המושר םירצוי אל ,₪אתַזַצת הרודצורפב םישמתשמ רשאכ םג
 תא םיריאשמו 681 תדוקפ תרזעב םיארוק הז םוקמב .האירקה ןמזב טלקה תא
 .רגאמה ךותב תארקנה המושרה

 םיעלגמ לרהש ,הרודצורפה לש הציר לכב תעצבתמ 'ג-ו 'ב תואלולה ןמ תחא קר
 .הלינשה האלולה תלעפהל תועמשמ ןיא זאו םדוק םיצבקה ןמ דחא לש ופוסל

 (*) םל?צבק ןולימ 25

 :םלאבה תוחתפמה םע תומושר ליכמש א00812 2 ץבוקה תא ןיימל םיצורש היננ

 :םיאבה םידעצה תא םיטקונ ןולמה תא עצבל ידכ

 .אסטמש> 6-ו א0טמע2 5 :םיצבק ינשל 00812 ) ץבוקה תומושר תא םלקלחמ .א
 םלכישממ .52 אוה הלש חתפמה רשא ,הנושארה המושרה ןמ ךילהתה תא םיללחתמ
 .42 אוה הלש חתפמה רשא ,הלוע רדסב הניאש הנושארה המושרל םלעיגמש דע
 ץבוקל ןתוא םירילבעמו (תטת) הרדס ןה 58-ו 52 תורדוסמה תומושרה יתש
 .אסטמו2 8

 הרדסה תא .8א0/872 6-ל םיריבעמ (דבל 42  המושרה) הללנשה הרדסה תא
 ,תיעילברה הרדסה תא ./א00872 2-ל בוש םיריבעמ (62-ו 6 תומושר) תישללטה
 תא תללוכה תלשלמחה הרדסה תאו 500872 6 ץבוקל םילריבעמ ,39 המוטר
 .א0טמצ2 5-ל םיריבעמ 59-ו 37 תומושרה

 םתלוכתש םלצבקה ינש תא םילבקמ ץבוקה תומושר לש הנושארה הקולחה רחאל
 . :םלשרתב תראותמ

 תורדס לש גודצ לכ .א00812 3 ץבוק לא ורצונש םיצבקה לנש תא םיגזממ .ב
 .םללנש לש םרוגב תורדסה רפסמ תא ןלטקמ הז גוזלמ .תחא הרדסל םיגזממ
 :םילבקמ א0/72 4 ץבוקל םיצבק לנש םיגזממ רשאכ ,וז אמגודב
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 םללנשל 807812 4 תא םילצפמ ,רמולכ .'ב-ו 'א םידעצ לע םירזוח ךללאו ןאכמ

 :('א דעצ) םילבקמו

 :רדוסמ רתו* דחא ץבוק םילבקמו ('ב דעצ) םיצבקה לנש תא םלגזממ

 ו
 :םילבקמו ('א דעצ) ץבוקה תא בוש םילצפמ

 .הלוע רדסב תומושרה לכ ובש ץבוק םילבקמו ('ב דעצ) םיגזממ

 .1-ל הווש גוזלמה לרחא תורדסה רפסמ רשאכ ,ןוימה תא םימילסמ ןאכ

 ?גוזלמו לוצלפ לש ךללהתה תא עצבל ךירצ םימעפ המכ

 תורדוסמ לתלב תומושר ₪ ץבוקב שי רשאכ ,א אוה תורדס לש ללמיסקמה רפסמה

 רדסל ךופה ןולמ רדסב תואצמנ תומושרה ובש הרקמה אוה הז "רדס יא" .ןיטולחל

 רשפא ךכו םיינשל הז רפסמ םיקלחמ 'ב-ו 'א םידעצ םיעצבמש םעפ לכב .יוצרה

 ןאכמו א/1=*2 רשאכ ,ירוקמה ץבוקה לש םילוצלפ א לרחא תחא הרדסל עיגהל

 םילוצלפ 8ַ10כלַא ללוכ םלרבעמ לש ילמיסקמה רפסמה ,ךכיפל .א=1082א :ש עבונ

 .םלגוזלמ לש רפסמ ותואו

 תרדס םילבקמש דע תומושר גוזלמו לוציפ לש רזוח ךילהת לע ססובמ גצוהש ןוימה

 .דחא גוזלמו דחא לוצלפ ללוכ (2855) רבעמ .תנללוממ תחא תומוטר



 :ןלהל תנתלנ וז ןולמ תטלש לע תססובמה הרודצורפה

 ךצפמ
 עחזאלץ = תעססתפ

 ץדמ401: 0. .אאגאזאז;
 אפצנטאזא :

 אפ ;

 אסטמצ2 קתדד1א: עדתמ 07 תגתדע,
 גת

 אסטש2 ג : אסטעע2 קת;

 :הרודצורפה

 עתססמסטתמ ןודשעא(טגת אסטמש2 2: אסטמע> קתתדדידא) ;
 צאת

 אסטמש2> 5, אסטמל> 0: אסטמע2 תתדדא ;
 אז5תגת 51207: 1אעמ6₪ת ;

,001% :51208 50% 

 קתססמסטתמ דגטדת תמפזחתוג (טגת אסטפדל דא,
 אסטמצ2 סט: אסטשע2 תתדדדא|
 גת 509: 8001א) ; עס ;

 עתססמפטהמ 111.08 ;
 (* א008ע2 4 לש תומושרה לש הקולח
 תבתכנ תחא הרדס .א0/₪ַצ5 6-ו אסטעַת2 5 :םיצבק ינשל
 .ןיגורלסל 800812 6 :ב תבתכנ תרחא הרדסו 0/8712 2 :ב *)

 תפסנא
 תמפחצ (א0טמ2 4) ;
 תמתדומ (א₪72/0 8) ;
 תמאתדצמ (אסטמע2 0) ;

 תפקד
 תפקד (* א0טמַש2 8-ל 00872 4-מ הרדס קתעה *)

 דגטצא תפפוחתא (אסטמש2 ג, אסטמע> 3, 509 51894)
 טאדד 509 5188;

 ךע אסצ עסע(אסטמד2 4) ךוזמא
 תמפמ\ד (* א0ש₪ַז2 6-ל א0/812 4-מ הרדס קתעה *)

 דגטדת תתפזחג (אסטמצ2 4, אסטמצ> 0, 50ע 51תא4)
 טאצדמ 507 51תת4

 טאצ ₪0ע(א0ש12 4)
 אפ ;

0( 0 
 תאסזא

 תעחתדדמ (א00₪12 8) ;
 תמפשצ (א00872 8) ;
 תחפמצ (א0072 0) ;

51207:=0 11548 
 וחזד מ אסע (ם0ת(א0סטמד2 5) 05 ₪0ת(א0ט₪12 6)) 0
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 גפסדא
 תחקחהד

 דק אסטמצ2 87 < אסטמד2 07 וא
 תפסזא

 ךגטנה תספתוו\ (א0ל72 5, 002 50% 51ע99)
 ךע 50ע 51כת) זחפא

 תמפמד
 דיגעדת תתפוחתוג (א0טמק2 0, אט 509 51ע8ג)

 טאצצמ 507 51פא4
 םאפ
88 

 תפטסזא
 דגטדת תעפזחתאה (אסטמע2 0, 072 502 5154) ;

 ךע 80ע 51כתג אמא
 תפקד

 דגטדת תטפוחת|ג (אסטמד2 2, 02 509 51פ94)
 טאעצע 50% 51פתא

 אפ
 טאצתמ 507 51תתא;

 15248 512801:= אפק 101
 םאע

 וזדמ אסד םסע (א0טש12ַ 8) כס
 (* %א0טא2ַ 2-מ תונורחאה תורדסה תא קתעה

 .אסטמד2 4 לא *)
 א

 תפקמ\ד
 דגטדת תעפוונו\ (אסטמד2 2, א0/72 א, 509 51פכ94)

 טאע1מ 50
 15248 512%01:= דג ְ₪ 1

 םאפ ;
 טמדז,₪ אסע ₪07(א00₪12 6) 0 (* תורדסה תא קתעה

 .אסטמש2 4-ל א0טמ12 6-מ תונורחאה *)

 תא
 תטקמץ

 יגטדה תמפזו\ (א0טמ12 60, אס 72 509 51284)

 טאצד 507 514:
 15248 512301:= יד5 1

 אפ
 אס ;

 קפססתסטתמ דגטדת תתפוהת4 ;
 גת

 40004: תת ;
 תעסזא

 תמגפ (אסטמ2 1א, 400ת8) :
 וקדדמ (אסטמד2 007, 2002) :

 ךק םסק(אסטמד2 דא) 08 (אסטמע2 ךא7 < ג/ססה) דא
 509:= ךץתטמ

8 
8 =:500 
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)66( 
)67( 
)68( 
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 (83) אפ ;

 סה

8( 

 (88) תסזא (* ןולמ - תישארה תינכתה *)
 (85) תקמד
1 (86) 

 (88) טאצתת ןודפ4ת 512801 = 1 (87) 6
 (89) עאפ ;

 :רב

 .א0טעד2 0-ו אסטמד2 8 :םלצבק ינשל תורדס יפל אסטתע2> 4  דחא ץבוק לש תומושרה תקולח .א :םידעצ ?נשמ תבכרומ תישארה תלנכתה לש תלרקיעה האלולה (85)-8
 .א0טשַש2 0-מ התרבחו ס/שש2 8-מ אלה גוז לכב תחא הרדס רשאכ ,תוגוז ?פל תורדסה גוזלימ .ב

 .קסופ ךילהתהו 1-ל הווש תורדסה רפסמ ובש ,ןורחאה גוזלמה תא םיעצבמ רשא דע האלולה תא עצבל םיכישממ 7

 .רתול ןטק ןוימ הדש םע המושרב םישגופט דע ,(23) הרוש ,רחאה רזעה ץבוקל ירוקמה ץבוקה ןמ תומושטר םלרלבעמ הצ בצמב .(80)-(79) תורוש ,תמדוקה המושרבש ןולמה הדשמ ןטק הלש ןוימה הדש רשא המוטרב םישגופ רשאכ הרוק רבדה .(20) הרוש ,ךתטמ-ל הווש 509 5104 ובש בצמ רצונש דע רזעה לצבקמ דחאל לרוקמה ץבוקה ומ תומושר םיריבעמ 684188 הרודצורפב (9)-(26)

 .לרוקמה ץבוקב המושר ףא תראשנ אלש דע ןיגוריסל ךילהתה תא םיכישממו ןושארה ץבוקה לא בוש םירבוע התע

 לא םיצבקה ינשמ תומושר לש תורדס םליריבעמ 1206 הרודצורפב (27)-(72)
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 .(46)-ו (38) תורוש ,א0/812 ) יורקה ץבוקה

 .(47-50) א00/812 6-מ המושר תאירק רחאל ץבוק ףוסל םיעיגמ םא לבקתת המוד האצות .(39-42) השדחה הרדסל הנפרטצת ןהו 800812 4-ל ולאה תומושרה תא קיתעהל לכונ .א00/812 8-מ ונארק וישכעש וזמ תולודג א0טמצ2 6-ב הליבקמה הרדסב וראשנש תומושרה לכש ושוריפ ,(א00/872 6-מ הילא םיוושמש המושרהמ הנטק התלה א12ַ008 8-ב המושרהש רחאל) א00812 5-ב לשמל ,הרדס ףוסל םיעיגמ םא .(487 ,39) 10טמע2 0-ב וא א0/₪ז2 8-ב הרדס ףוסל םיעיגמש דע הזה ךילהתה לע םירזוח .(86 ,8 תורוש) א0טמַעע 4-ל םיריבעמ םהיניבמ ןטקה התפמה םע המושרה תא .8א0/812 6-ב הנושארה הרדסב הנושארה המושרבש חתפמה םע א0טמ12ַ 5-בש הנושארה הרדסב הנושארה המושרבש חתפמה תא םיוושמ הליחתב

 .(71)-(64)-ו (63)-(55) תורוש ,א00812 4-ל ןתוא םיקיתעמ ,ינשה ץבוקב תורדס דוע שלו םלצבקה ןמ דחא ףוסל םיעיגמ םא

 :הרוק םלרבד ינשמ דחא ,הזכ הרקמב .תחא הרדסמ דחא לכ םיבכרומ 800812 6 םגו א0טעַז2 2 םג רשאכ םויס לנפל דמוע ךילהתה
 .האלולה ןמ םיאצויו 3 הרוש) 0 היה ולשכע דעש ,152%8 512801-ל 1 םיפיסומ .1 הרוש) 80/8872 6-בש הרדסה לש תלראשה תא א00812 2-ל םיריבעמ זאו (38) הרוטב א0872 8 ףוסל םיעיגמ .א



 לש תלראשה תא א00812 4-ל םלרלבעמ ,(46) הרושב א0ש12ַ 60 ףוסל םיעיגמ .ב

 םיאצויו (53) 15248 510807-ל 1 םיפיסומ ,(49) 800812 8-בש הרדסה

 \ .האלולה ןמ

 (88)-(85) תורוש לש האלולה םגו תמליתסמ 1206 הרודצורפה םלרקמה ינטב

 .ןולמה תא ונמייס הזב .19248 1=512201 יכ תמייתסמ

 ם?ל?גרת 5

 תולאחשש 1

 .084א0טצ ארקנש הדש של 20107 קגתדל הדשל ףסונבש תינת 81411  תינכתב (1)

 2תחשש קגתדצ לש ךרע לכב .20107 עגתדד ךותב 081אש2 :פל ן:יוממ ץבוקה

 לדכ תלנכתה תא תונשל שי .08אש% הדשה לש הלוע רדסב תורדוסמ תולועפה

 תא סלפדת טלרפ לכב לופלטה ףוסבו תונח לכב טלרפ לכב יאלמב יוניש סיפדתש

 .דחל.תויונחה לכב ולש תומכב לחש יונלשה

 טלרפה רפסמ תא קיזחלש הנתשמו תונחה רפסמ תא קיזחלש הנתשמ רידגהל עצומ

 .םהמ דחא לכב םייונישל קודבלו

 תינכת .1206 אט4121% הרודצורפה לע ססבתתש ,הרודצורפ וא ,תינכת בותכ (2)

 םלוכ תא גזמתו טלקכ ןיזנש ,םלנללוממ םלצבק 2%א%5 לש תומש לבקת וז

 .דחא טלפ ץבוקל

 ,4 ץבוקמ תומושר 100 לש תוצובק ארקתש ?דכ אזצוא הרודצורפה תא הנש (3)

 םלצבקל ןתוא בותכתו הפלחה תטישב בשחמה ןורכיזב ל?מינפ ןולמב ןתוא ןילמת

 ןוימה ללחת* ןכמ רחאל .601100א. הרודצורפב השענש לפכ תורדס יפל 6-ו 8

 אוה לכ ,ירקלעה ןולמה תא ץיאי םדקומה ןוימה .הז קרפב תראותמה הטלישב

 .תומושר האמ תוחפל לש תולתלחתה תורדס חלטבמ

 תולנכת 2

 .הלבטב תומושרש אמגודל תומושרה תא ליכמש ,םלטנדוטס ץבוק הנב (1)

 עצוממ תועש רפסמ ךימ אלמ םש תוהז רפסמ

 7 100 א וצו דתעתאגא 110

220000 1 5.00 2 20 1-9 

 8 6 2 צא זץ 22000

 (6 1000 2 צא 2 0

 6 133 א תטצמ תגזמטצ 00

 0.9 120 א ג 212 000

 5.2 68 א תטצא 0 עא 00000

 2.9 2 2 תטפז ץעזאסתוא 500020

 1.3 44 2 סטאז 900000

 לש תומשה תא ספדה .תמדוקה הלאשב תינבט ץבוקה תא קורסתש תלנכת בותכ (2)

 לעמ עצוממ ןהל שלש תונבה לש תומשה תאו 75-מ הטמל עצוממ םהל שלש םלנבה

 .75-ל
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 :םלאבה םינותנה תא תוליכמ לעפמב םידבועה ץבוקב תומושרה (3)

 רפסמ עוצקמ ראות לתחפשמ בצמ תלישדוח תרוכשמ

 :תואבה תורודצורפהו תולנכתה תא בותכל ךילע

 .ץבוקה תלינבל תלנכת .א
 .םירכזה םידבועה לכ לש תומשה תפילשל הרודצורפ .ב
 .לעפמב תעצוממה תרוכשמה ןמ ההובג םתרוכשמש םילעופה לכ לש תומשה תפילשל הרודצורפ .ד .לקש 900-מ הלעמל םתרוכשמש םידבועה לכ לש תומשה תפילשל הרודצורפ .ג
 :םהש םידבועה לכ לש תומשה תפילשל הרודצורפ .ּה

 וא ,ןושאר ראות ?לעב םיתנכתמ *
 .םלקוור םהו 1500-מ לודג םהלש לוהיזה רפסמש םלדבוע *

 :םיאבה תודשהמ תבכרומ המוטר לכ .לגרודכל תלצראה הגללב תוצובק רובע תומושטר לש ץבוק תדבעמש תינכת בותכ (4)
 ,הצובקה םש *
 ,וישכע דע הקחלשש םיקחשמה רפסמ *
 ,(ןוחצלנ רובע תודוקנ 3 ) החצלנ םהב םיקחשמה רפסמ *
 .(תודוקנ 0) הדלספה םהב םיקחשמה רפסמ *
 .(הצובק לכל תחא הדוקנ) וקיתב ומייתסהש םיקחשמה רפסמ *
 .רבטצמה תודוקנה םוכס *

 .ותוא הס?יפדמו ץבוקל ןכדועמה ךרעמה תא תבתוכ תינכתה ,םוליסב .רבטצמה תודוקנה םוכס אוה ןולמה הדש רשאכ ,דרו?ל רדסב ותוא תנילממו ךרעמבש םינותנה תא תנכדעמ אלה .עובשה לקחשמ לש תואצותה תא ףסונ טלקכ תלבקמו ךרעמ לא טלקה ץבוק תא תארוק תלנכתה

 לש םלנותנהש וישכע הינת .םדוקה קרפב (3) רפסמ ליגרתב תינכתה לע רוזח (5)

)6( 
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 .שורדה ח"ודה תא סיפדהלו תוחוקלה ץבוק תא ןכדעל לדכ תינכת בותכ .םיצבקב םיקזחומ תולועפה לשו תוחוקלה

 .ץלמ לש םיגוס 4 תרכומ הרבח
 לכ רובע תחא המושר של רשאכ ,תומושר 4 ןב ץבוקב םיקזחומ םירלחמה לנותפנ
 :הלבטב םימושר םינותנה .ץימ לש גוס

 םיזופת
 םלחופת
 ןומיל
 םיבנע

 םהש 44 םלשי םיזופת ץימ לש םיזגרא 9 הנקש םדא :רלחמה בושיחל אמגוד
9. 



 :םלאבה םינותנה תא תללוכ חוקל לש הנמזה

 .הנמזהה רפסמ
 .תוקל םש
 .תבותכ
 .דוקלמו ריע
 .(ץלמ יגוס רפסמ ןימזהל רשפא) םיזגראה תומכו ץלמה גוס

 .(חוקלה לש הנמזהה ףוס ןולצל) 0 אס

 .תוחוקלה רובע תונובשח ןיכהל לדכ תינכת בותכ

 תוקזחומו ךשמהב ראותמ רשא הנבמב ןה תומושרה .רפסל סקדנלא םלנלכמ (7)

 .קרפ לכל דרפנ ץבוקב

 ו
 :תואבה תולועפה תא תושעל שי סקדנילאה תא קיפהל לדכ

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .קרפ לכ רובע תומושרה תא ןיימל

 .דחא ץבוקל םיקרפה לכ רובע םלצבקה תא גזמל

 הרוש הלהת ?פוסה ץבוקבש לדכ ,הלמ התוא לש תומושרה לכ תא דחל גזמל

 .הלמל םירוכזליא 20 לש םומיסקמ חלנהל רשפא .הלמ לכל תחא תמכסמ

 .'וכו 500% 1,17,84 :אבה הנבמב סקדנלאה תא סלפדהל

 :ךכ תוארנ 800% הלמה לש סקדניא תומושר םא ,אמגודל

1 4 

 | ו: | ע] 7

 ו 46

 :אלה 800%א הלמל תמכסמה המושרה
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 12 קרפ
 םיצבק ןוכדע

 ם?צבק דובלע 1

 האוושה ,ןולמ ,הספדה ןוגכ םיצבקב תולסיסב תולועפ רפסמ ונגצה םדוקה קרפב
 - םיצבקב םיעצבמש תולרקלעה דוביעה תולועפ תא גיצנ הצ קרפב .תומושר תפסוהו
 :תונושה (0ק6866) ןוכדעה תולועפ תא

 .המושר תפסוה *
 .המושר לוטיב "*

 .המושרב הדש לש ךרע יוניש *

 גוהנ ןכל .תונוש תומושרב וא ,המושר התואב תולועפ המכ עצבל םיצור ללכ ךרדב
 םלצורש תולועפה לכ תא ליכמ רשא ,(128ת580510מ5 7118) תועונת ץבוק תונבל
 ,(14566- 7116) בא ץבוק ארקנ םינכדעמ ותואש ירוקמה ץבוקה .ץבוקב עצבל
 והז .(אפש %ב566ש 7116) שדח בא ץבוק וא ,ןב ץבוק ארקנ ןכדועמה טלפה ץבוק
 םלדבעמ ובש (0ת-13מ8) ןווקמ דוביע להונ תמועל ,(2866ם) הווצאב דוביע להונ
 .בשחמל העלגמ אלה רשאכ ,דרפנב העונת לכ

 :םיצבק לנש םינותנש חיננ
 ,לעפמב םידבוע תודוא םינותנה תא ללכמ רשא ,45%א0801 בא ץבוק .א
 .תונוש תולועפ עוציבל תומושר שי ובש ,ןוכדע תועונת ץבוק .ב

 :ןה תועונתה ץבוקב ןוכדעה תולועפ

 .ץבוקל השדח המושר לש הפסוה .א
 השדחה המושרב עיפול אל ₪8 ותה .המושר תפסוהל העונת וזש ןילצמ 1 ותה
 .145א0201 ץבוקב בתכתש
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 .ץבוקהמ המושר לוטלב .ב

 ןמ קוחמל םישקבמש המושרה תא תוהזל לדכ דבלב דבועה םש שורד וז המוטרב

 .העונתה גוס תא ןילצמ 8 ותה .ץבוקה

 .המושרב הדש ןוכדעל העונת .ג

 ,501ג8א הדשה ןכות תא ןכדעל ?דכ :םינוש םינוכדע *נשב תלפטמ וז  העונת

 גוסכ 7  בותכל טי 121צ0א הדשה תא ןכדעל ידכו הלועפה גוסכ 5 בותכל טל

 .הלועפ

 דבועה םש ( שדח רכש

 דבועה םש שדח ןולצ

 הנתשמ ררואב תומושר 2.2

 ץבוק תונבל םג רשפא .עובק ךרואבו הנבמב תומושר םע םיצבקב ונלפט ולשכע דע

 ץבוקב תומושרה תמגודכ ,(08218מ% 2600%685) הנתשמ ךרואב תומושר םע

 .המושר גוס לכב םינוש תולהל םילוכל תודשה גוסו רפסמ .םדוק ראותש

 תועונתה

 ןמ תומושר ללכמ רשא תועונת ץבוק םינובו ףוסמהמ םינותנ םלטלוק האבה תינכתב

 .םדוק וגצוהש םיגוסה

 קתססתהא עוג5אסתמ718 (דאפסטל , סטצעסד , ץת\אעדז.₪) ;
51 =02001 00857 

 ץצפמ

 פח = קגסאתס התתגצ[1..סתמסמ] 0ת 5,
 ךדתגא540110א= תת

 0עםס: 5;

 קתעס4: סת;

 60455 048 סע

 'ַז': (8\7508: תת;

 דיד2ךצשא: 0842) ;

 'א':
 '8': (508ג8 0842458: תמאת)) ;

 'ץ': (ך2דצטא 0830258: 0₪3ת)
 אפ ;

 גת

 ךתגא 0ת458: דת\א546110א,;
 ךדתהאעדם: עדתמ סת ת4א540710א;

)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 
)6( 
)7( 
)8( 
)9( 

)10( 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
)17( 
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)7( 
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 (18) סא:
 (19) אגאסא: דאזת0מת ;

 (21) רו ו --%% . (* תוור לוות 25 *) (20) תססזא
 (22) תסותודדמ (ךתאעדזומ) ;

 (23) אזצומ אסע עסע 0
 (28) תעסזא

 (25) טאזדחזא ('הלועפ גוסו םש שקה'):
 (26) אדדמ ץתגא סמגפגפא עס

 (27) תפסזא
 (28) ץסת אגאסא:= 1 10 סתמסא 0
 (29) תחגס (5מוסטפפ [ א\א0] ) ;

 (30) תאאפזא (20014)
 (31) 658 תעטז.\ סע

 (32) 'ז':
 (33) תפסזא

 (34) טתדדתא (' ןויצ ,רכש שקה'):
 (35) תחגסזא (150808, ך?דצעא)

 (36) אפ ;

)37( '': 
 (39) טתדדמוא ('רכש שקה');: (38) תססזא

 (40) תחגפזא (150848, ץד21צטא)
 (41) אפ

 (42) ו -
 (43) תוסזא

 (44) חתדצמשא ('ןויצ טקה'))
 (45) תפגסזא ('ץ21צטא 012458)

 (46) אאפ
 (47) אפ ; (* 0345 *)

 (48) ךח 50ש40/םכ >= 40000א חמא
 (49) תטסזא

 (50) ךתהאקדממ := ץתגא
 (51) קטד (ךתהאע1זמ) ;
 (52) הסתתסא := וס

 (53) םאפ
 (54) םמפמ אתדצתתא (58₪00/80 , 'ןוכנה םוקמב אל';)

 (55) אאפ (* אדא *)
 (56) אפ; (* טד. .20 *)

 (57) 6058 (ית\אפ118)
 (58) תאע.

 וליא .28א הדשה תא םירידגמ
 :וז ךרדב תולועפה יגוס תא (המוטרה
 :בותכל ךשמהבו עאטז,\:500220101 בותכל

 ך... רובעב *)

 תרהצה ל?נפל) 1צע8 תרהצהב ונרדגה
 היה רשפא ,08=5000007, 8, 5, 1)

07 655 
 (* זנב... א:...-

 אפ ;



 .הנתשמ קלחו עובק קלח תללוכ תינתשמ המוטר .קחטמג :ומש וד אמגודס ,הז הדס ?רחאש המושרה ךשמה הארי ךיא עבוק ונכותש ,תירשפא המושר לכל ףתוטמ הדש םייק דלמת הנתשמ המושרב .המושטרה לש הנתשמה קלחה לע םירלהצמ (8)-(13)

 :ףתושמה תדשה לרחא ,המושרב לולכל רשפאש תודשה לש רואת ותינ האבה הרהצהב

 :ךכ תיארנ תודשה תמלשר .הדשה לש םיירשפאה םיכרעה לכב לפטל ידכ םימעפ רפסמ וילַע םירזוח .קמטג ףתושמה הדשה לש םיכרעה ומ דחאל הווש עובקה

 .'א' הרקמל תוסחילתה לכ טימשהל אלה הביטנרטלאה וכ לעו הקלר המלשר ריתמ רדהמ לכ אל .(11) הרושב יא' הדש ומכ קוידב ,הקיר תולהל הלוכל איהש הארמ תודשה תמישרב ןוילעה ץחה
2 

 .קח0ג) הדשב אצמנש ךרעה לש היצקנופכ ונתשי וירחא םיאבש תודש וא הדשה רשאכ ,המוטר לכב עיפוי 28004 הדשטה :תמדוקה הרהצהל הל?יבקמ וצ הרהצה ."סגפמ ספט :סחגת סע" בותכלו (8)-ו (7) תורוט דחל בלשל רתומ ךא ,(גוס םש ונלא 18 לכ) "6888 0א\8 סע" םוקמב "0.88 קפטתג 0ע" בותכל רוסא
 .דרפנב הרקמ לכל םלמיאתמ רשא םלנותנ םישקבמ תודשה לוללמ ןמזב (31)-(47)
 אל ,רדסה תא תטבשמש העונת שי םא .תונילוממ תועונתה םא םיקדוב (48)-(58)

 .ץבוקב התוא םיבתוכ
 .(29) הרושב ,םשה תאלרק רחאל דימ הז עטק בותכלו תינכתה תא לעייל רטפא
 ךאש לש הטילקה לע גלדל היהל רשפא ,ןוכנה ןולמה רדסב הלהל אל טלקה םא
 רדס לפל היהת טלקה תנזהש רךכל תופצל של ,((47)-(30) תורוש)יפל םינותנה
 .ןאכ תגצומ איהט יפכ הבתכנ תינכפה ןכלו תועונתה לש ןוימה

 (*) הנתשמ ךרואב תודש 111

 המוטר ליכהל ןכ םג הלוכי ,תינתשמ המוטר פש רויצב הגצוהש תודשה תמישר
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 תמלשר לש םישרתה ךותב (12) הנתשמ קלח לש היצפואה תא ריבסמ רבדה .תינתשמ
 םלרושקה תודשה ךותמ דבלב ןורחא הדשכ עיפוהל הלוכי תינתשמ המושטר .תודשטה
 ,םאפ הלמה ידי לע רגסנ ינוציחה 6498-ה .6258 תרהצה פלש םיוסמ עובק ךרעל
 לנמיה רגוסה לדי לע רגסנ ימלנפה 6258-ה .000 תלמה לש גוזה תב אלהש
 .ינוצלחה 6455-ל ךיישסש עובק ךרע ותואל הרושקה תודשה תמישר תא םחותש
 .םילוחה-תיב תאפרמב לופלט םילבקמ רשא םיטנייצפ לש תומוטר ראתנ אמגודל
 טנייצפ לש וזמ הנוש ,דבלב לופיטל אב רשא ,יתיב טניליצפ רובע המושרה
 ןפואב םלמלשמש םנשל :םיזפשואמ םיטנייצפ לש תומושר ןיב ינוש םג שי .זפטואמ
 .םילוח-תפוק תועצמאב םלמלשמש םנשיו יטרפ

 (2) | דגת108 = תפססתפ (1) ץצפפ
)3( 400: 4 

 (5) פ1ג\אג: 1985. .0 (4) 0800051:
 פא קתגדדתאצ: (9) תקפות( תג1דמא1 = תעססתפ (8) | 41 = ו הסתגצ[20..1] סע (7) 506 09880א = (קתד1, אטע8) : (6) קאפ

(10) 
)11( 

 695 אפטפהק42: 800%א סע :61
 ךתטמ : (12)
 (ןוד50את סאמסתת: (13)
 פומו תסתמה: 1: (18)
(15) 

 תדסדה: (תעד ומ 01 50090 סו
 6498 סופמפ0א: 506 וא ₪ (16)
 קחגדד : 6 גגוגפ: ( הפ, אד: (17)
 טקה: (ןודפקגת 1: אדמת (18)
 א ןז\אטפה: 56) (19)
 קו: (ו19את ךת לא אד (20)
 דס פה 749108) (21)
 (23) קאפ (22)

 חתופ ילאמש רגוס של ןכל .םיירגוסב תפקומ עובק לכל הרושקה תודשה תמיטר
 ןלנפלו ינפל ךימ עלפומ ולש לנמיה רגוסה רשאכ ,ץפטמ ירחא דימ
 םוחתב ,1808 עובקה ךותב .למלנפה 6458-ל ךייטש ףסונ ינמי רגוס טי לאמשמ
 םלרושקה םיירגוסו קעגץ1 עובקה םע םירושקה םילרגוס שי ,ימלנפה 0458-ה
 .אטפג עובקה םע

 ל?תרדס ץבוק ןוכד -

 .ץבוקה לש ןוימה רדס יפל תונילוממ תולהל תובייח תועונתה ץבוקב וןוכדעה תומושר .שרדנכ תומוטר םללטבמ וא ,תומושר םיפיסומ ,תומייק תומושטר םינכדעמ הקתעהה ךלהמב .ינש ץבוקל ותוא קיתעהל ךירצ ,ופוסב וא ,יתרדס ץבוק לש תומושרה וןיב המושר ףיסוהל וא ןכדעל ידכ .( 11 ע4165) םייתרדס םיצבק םנלה םהב םילפטמש םיצבקה
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 7 תינכתב
 התע .תועונת ץבוק - 11.5%00718-בו בא ץבוק םיקהל ונדמל

 ץבוקבש םינותנה ייפ לע באה ץבוק תא ןכדעל התרטמש תינכת בותכל רשפא

 .המירז םישרת האר .תועונתה

 אא .)ש*-בא-ץבוק לש םשה אוה 50807 ,המלרזה םלשרתב
 לש םשה אוה

 ץבוקבש תועונתה יפ לע םינכדעמ רשא ,ןשי-בא-ץבוק לע ססובמה ,שדח-בא-ץבוק

 דא 5 תועונתה

 המושר ארק

 ץתתאפד15-מ

 המוטשר ארק

 146%0901-מ

 םאה
 ףוסל ונעגה

 ?סלצבקה ינש

 תא רוגס

 םיצבקה
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 (דתתאע1עמ" פטפאסטפס< > םטאטוצ) | דהא 1053? |
 האס (אותפאסתס'י* , 5115%080< ל סטועוצ

 תתוועד עפ ל , 5 םאסטמס = סטפ

 סאה

 תפאסתסדי , פסטפס

 < םטאאצ

 דיתתואפש דפ *.5וםאוסטפס
 <> םטשווצ

 ותפאסתסצ 4, 5₪פןוסטמס <
 ךתתאפצ ם * . 5צ5א0טפס

 ותפ<סהס'י יי , 5 םוסטמס
 = תתאענזפ = . 5ופאסטפס



 דתתאפע1זפ *,תסטזה
 ב 'אי

 אאת5פאספסיי * , פחמאסטמס =-- דתתואפעדזומ * 540750

 אאה7'5%080 * . 5סתהת -<<--- ?תתאעדמ * . לץפסאהת

 אאג5אסתס'2 * , ע21צטא -*<-- תתאעצזפ * . תצא

 בותכ

 אאגפא0תסי'ז

 אאתפאסתסע בותכ

 ןות5פאסהס -מ

 וג5אס0הס * ,50תה
 <-?התאפצז.מ * ,150ו!גה

 וג5אסתסיי * ,ד2זצטא
 < דתגאפ11 5 ,ד21צטא

 אאת5אס0תסל בות

 ו5א0₪0-מ
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 :המלרזה םלשרת יפ לע ןוכדעה תינכת

 חסה || 9 ( דאק ,סטייקט'ז 50 5007, אל 118)

07 
 תותצ= ' 272777.777.777.7777.7.7.7.7/7/277.7./' ;

1 =082001 

 ךיצקמ
 םחמא- תגסאמכ התתגצ[1..סתעסמ] סק

 תטפזהתוהיסטמפ= תעססתפ
 סמק :

:0 

 ך?2ךצעא:

 אפ;
 דת א546110א= תת
:0 

 מסג:
 0455 0 סע

 'צ': (15078:
 ךד?2דצתא: : )0138 

 'פ': (808%ת סח\קג58: תמא1)) ;
 '': (ד2נצעא 0842458: סאהת)

 גת
 ווגפאסתסד , אא5עסת0ל: עדתמ 0ע תפוס;

 דחהאעדו₪: עדתפ 0ע תא 10%:

 קסססמכטתמ 6455 0
 תססזא

 058 דתגאע1מ .קפטת סע
; :'' 

 '8': תחסנא
 אג5%0ת01 508. ג8:= דחה אעדמ 1

 או := 007
 קטצ (אא5\4א0801)

 אפ ;

 'ץ':תתסנא
 וס .ד2דצשעא:= דתהאעד מ .דד עא;

 או: = 7
 קטד (אא45%א09801)

 תאפ ;
 'ט': חאדדמ]א ('תמייק המושר ףיסוהל םיסנמ' (

 אפ

 0 (תאו118) ;
 687 (א\5א0007)

 אפ;

|( 0 
 תחסזא

 דפ דתאעדום .קתטתג = 'ע' דחעא
 פא

)1( 

)10( 
)11( 
)12( 

)15( 
)16( 



 (48) או\5אסתסד 5. ףמסטתמ := ךת\אעדד,ם 7 . 510
 (49) א45א0ת0ַד " .501.ה := דתאעד1,ם  ,ד50ת

 (50) אא\5אסתסד" ,.ד21צשא := ךתאעד1א .דדדצותא ;
 (51) קטל (אא\5א0ת07)

 (52) םאפ
 (53) פא

 (54) חתדצממא ('תלרשפא ?תלב הלועפ');
 (55) 67 (דתאעדז,8)

 (56) | תאע;

 (57) | קתססתתטפמ גאה ;
 (58) | תעסזא

 (59) א\5א0ת07" = א 00

 660) קטצ (א45א09801) ;
 (61) 007 (א45א0801)

 (62) אפ ;

 (63) | תתססתסטתמ עהא\ 05494
 64(6) | תעסזא

 (65) דע אג5אסתסד .53סטמפ < דתהאעדו,ם" .פ30ש כ דינא
 (66) תוד\אג

)67( 8 

 (68) דע אג5א0ת07 5. מאסטשסכ = ת\אעד.ם  .ף סטפ דא
 669) 0455 5דיתטסניואא

 (70) עז5פ (* 4א45א0807 53. מאסטפכ > דתאעדד,מ 5. וסטס *)
0 (71) 

 (72) תא;

 (73) | קתססתקטתמ 1תאסא,
 (74) | תנא

 (75) טדזם (תאעד1 מ  .פת4סטמכ <> ענשוצ) האפ

 (76) (5%0ת077 .ףמסטמפ <> םנאוצ) 00
 677) ודא

 (78) דע תגאענום .58שאסטמכ = עא דחמא

 (79) דתם וג5אס0תס 5₪40. ט₪ <> תזנוצ עס
 (80) דא

 (81) עפמ (*15א0ת07 7 .פמוסטמפ = תזנוצ* )

 (82) חחדזמ ץתהאעדתמ .5מוסטמפ <> עזה 0
0 (83) 

 (84) תעאע;

 (85) | תעסזא (* תלשאר תלנכת *)
 (86) תמחתדדמ (א445%0801) ;

 (87) תספתד (ךדתגאעדז8) ;
 (88) תפס (א45%0801) ;

 (89) דתאטא;
 690) 00055 (ץת\אע11₪) ;

)91( 01055 )45%0901( ; 
 (92) 01055 (א\5%0801)

 (93) | עאפ.
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 :רבסה

 .תלשארה תלנכתה (85)-(93)

 לכ תלרקיעה האלולה תא םיעצבמ וז הרודצורפב :1ע%אטא הרודצורפה (73)-(84)

 אלה רשאכ המושרה תא םידבעמ .םיצבקה ןמ דחא לש ףוסל םיעיגמ אלש דוע

 הרושב ,לשמל .%8 :"ע הרהצוהש המושרל התוא םיריבעמ אלו רגאמב תאצמנ

 לדל לע ,רגאמב תאצמנ רשא 1תגאפזת8 תמושרב 58840/8כ הדשל םינופ (75)

 .ךתגאעדתמ .5אטאסטמכ :הדשה םשו רגאמה לש ןויצה

 :םאתהב לועפלו םיבצמ ינשמ דחא תוהצל רשפא םלצבקה ןמ דחא ףוסל םלעיגמ רשאכ

 :תועונתה ץבוק לש ףוס .א
 .שדח-בא-ץבוק לא ןשי-בא-ץבוקב וראשנש תומושרה תא םליקלתעמ

 :ןשי-בא-ץבוק לש ףוס .ב
 לא תושדח תומושרכ תועונתה ץבוקב וראשנש תומושרה לכ תא םלפיסומ

 ."ת" גוסמ תומושר ןהש לאנתב ,שדח-בא-ץבוק

 (*) הר?ש? הש?גל םלצבק 08

 ץבוק לש ןוכדעל תועונתה ץבוק .תומושרל תיתרדס השיג םירשפאמ םייתרדס םיצבק

 ץבוק תא םיקיתעמ ןוכדעה תעב .ןולמ רדס ותוא לפל ןללוממ תולהל בלילה יתרדס

 .םינוכדעה םע שדחמ ותוא םיבתוכו ןשלה באה

 העפשה הקתעהה תלועפל ןלא ,לודג ןרפסמו תונללוממ רבכ תועונתה רשאכ
 רשאכ וא ,םינוכדע לש ןטק רפסמ של רשאכ הנוש רבדה .דוביעה ןמז לע תיתועמשמ
 רפסמ רובעב םלש ץבוק קיתעהל םלכלרצ ןושארה הרקמב .לארקאב תועיגמ תועונפתה
 לש ןולמ :ןוכדעה לנפל ףסונ דוביע עצבל םלכירצ לנשה הרקמבו םייונלש לש ןטק

 .תועונתה ץבוק

 תא קר  ןכדעל רתוי יאדכ .,ןטק ןוכדעה תועונת רפסמו לודג באה ץבוק רשאכ
 תמללק וז השירד .תומושרה ראש תא בותכלו אורקל אלו תולטנוולרה תומוטרה

 תועונת לש לארקא עפומ של ובש ,(0ם 11ת6 ?2006551ת8ַא) ןווקמ דוביעב דחולמב
 תורש תתל ךירצ הז דובלעב .תומושר לש האירקל וא ץבוקה ןוכדעל תודדוב

 .לדללמ ןפואב ןוכדעה תעונתל

 212606 2400685) הרלשלה השיגה תטלש תועצמאב תירשפא תדדוב המושרל השיגה

 הפסונ אלה לבא ,תיטרדנטסה לקספ תפשב תרדגומ הנלא וצל השלג תטלש .(46

 הפשה לש וז הבחרה .םירדהמ תבלתכב םיקסועה הנכות לתבו םלבשחמ ?נרצל ל"ע הל

 ךרוצ היהלש ילב ,ירודיסה הרפסמ יפל ץבוקב המושר לכל הרישי השיג  תרשפאמ

 .ץבוקב הל ומדקש תומושרב לפטל

 1760%) 2כגפפ -  הרישי השיגל הנסחה לעצמאב קר תירשפא הרישלה השלגה תטיש

 השיגה תטישש דועב ,לטנגמ קסיד וא ןוטילקת ומכ 6200655 5503₪₪ 8

 .הנסחהה לעצמא לכב תלרשפא תליתרדסה
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 לש הזזהל תמרוג רשא ,588% שופלחה תדוקפ תרצעב תרשפאתמ תמלוסמ המושטרל השלג

 :השורדה המושרה לא קסלידה לש הביתכ/האירקה שאר
 588% (ץבוק םש ,המושר רפסמ)

 :הרלשלה השיגה תטלשב היעב ןורתפל אמגוד

 ךמ ףסכ ךושמל וא דיקפהל ,קנבב םנובשח תרתל תא תעדל םיצור םלשנאש חלננ

 ראש לכב לפטל ילבמ ,דבלב םיוסמ ןובשח לש המושרב לפטל ךירצ ךכ םשל .ןובשחה

 .דבלב םוכסה לש ןוכדע םלעצבמש חלננ .ןובשחה תומוטר

 (1) עתססת| סתטפתפסא (0עפ₪80אס01, דאעטל), סטצפשצ) :

 (2) טגפ

 (3) 6580801: עדתמ 07 תמו;

 (4) ןוד5ס\גת 0אעפחמסא: 1אדמסמת ;
 (5) 00א57: תת;

 (6) | תססזא
 07) תפמ] (0189180א01) ;

 (8) חאזמא אסע שטסע 0
 (9) תתסזא

 (10) טתזצמ0א ('ןובשח רפסמ בותכ') ;

 (11) תמגפזא (א15248 0₪ת57180א) ;

 (12) חתזצטמא ('ןמלס םע םוכסה תא בותכ');

 (13) חתאדדמ[א ('- ןמיס בותכ הכישמלו + ןמיס בותכ הדקפהל');

 : (18) : - - תפגפזא (50804) ;
 (15) 55% (0105180א07 , וד595 0195180א) ;

 (16) 097 (0185880א801) ;
 (17) 6105120א07 =:  0₪580א07 + 0;

 (18) 5תפא (610580807 , 15245 01:51180א) ;

 (19) קטצ (601058₪80א01)

 (20) עאפ

 (21) אפ .

 :רבסה

 הרפסמש המושרל קסידה לש האלרקה שאר לש הזזהל תמרוג 588% תדוקפ (15)-(17)

 הרושב 681 הרודצורפה תא םיעצבמ רשאכ ./152גא 0₪85880א לש ךרעל הווש

 תא םינכדעמ (17) הרוטב .וזה המושרה תא רגאמה ךותל םיארוק ,(16)

 .םוכסה

 .1522א 0805820א+1  המושרל רבוע האלרקה שאר ,087-ה לש עוציבה רחאל (18)
 תא תושעל ךלרצ ,ןוכנה םוקמב ןכדועמה ןובשחה תא בותכל םלצור רשאכ
 בותכל שי ובש םוקמל קסלדה שאר תא הרלזחמ וצ הדוקפ .(18) הדוקפב 588%-ה
 .א152ג8 088058808 הרפסמש המושרה תא

 שי לקספ תפש לש םיבינ המכב .0052כ לש לקספ רדהמ רובע הבותכ וזה תינכתה
 אלה ,קסלדה לש האלרקה שאר םוקלמל ףסונב .תופסונ תולצקנופ 558% הדוקפל
 .קסלדה לש האלרקה שאר תא םדקל ללב רגאמה לא השורדה המושרה תא תארוק

 (16) תורוטב 598א-ו 681  תודוקפה תא תינכתה ןמ קוחמל שי הז הרקמב
 שאר תא םימדקמ אלו (16) הרושב 051% הדוקפה תא םיעצבמ אלש ןויכמ .(18)-ו
 תדוקפ תרזעב ומוקמל ותוא ריזחהל ךרוצ םג ןלא ,וז הדוקפמ האצותכ האירקה

 .(18) הרושב א
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 .ץבוקה שארמ לחה יתרדס ןפואב קר ,הז םגו (הביתכ אלו) האלרק קר תרשפאמ ללכ ךרדב תעפעַצ תדוקפ .ץבוקב םוקמ לכב בותכלו אורקל ?דכו תומושר רתאל ידכ פסחא שופיחה תדוקפב שמתשהל רשפא זאו תאפעצ תדוקפב ותוא םיחתופ ,םייק ץבוק לש ןוכדעו האירק ןמזב .שדח ץבוק לכב גוהנכ ,תעאא1למ תדוקפב ותוא םיהתופ הרלשל השיגל ץבוק תביתכ ןמזב

 .תמדוקה אמגודב ומכ ,ץבוקב רביא לכ לש לסחיה םוקלמה יפ לע עודי אוה לכ המושרב עיפוהל בייח וניא חתפמה הדש .הלש חתפמה הדשל הווש רשא קסידב תבותכ לא הללנפ היהי המושר לש שופיח ,ךכל םאתהב .ץבוק ותואב הנושארה המוטרה לש תבותכהמ לחה ,ץבוקב לסחיה המוקמל וא ,קסידב התבותכל םלאפתמ רתולב חונה הרקמב רשא ,הלש (א9ֶע) תתפמה הדש יפל (5682ע0ת) המושר שפחל רשפא

 (*)  ?תרדס סקדנ?א ץבוק 9

 .חתפמה לש ךרעה תא םלמשור םהמ דחא לכ דילשכ ,הנורחאה המושרה לש רפסמה דע 1 -מ םילרודיס םירפסמ לש הלבט תרזעב וז היעב םירתופ .ץבוקב המושרה לש םוקימה תא ןייצל לוכי ונלא אוה זאו תזורחמ אלא רפסמ ונלא חתפמהש םג ןכתל .0 80 ןיבל 6000 ןיבש םוחתב אצמנ אמגודל אלא ,1-ב דלמת ליחתמ ונלא הז םוחת .ץבוקל וצקוהש תובותכה םוחתב דלמת אצמנ ונלא חתפמה הדש לש םירפסמה םוחתחת

 :אבה הנבמב תומושרמ תבכרומ הלבטה

 תפוח 1 דאסתא= 600
 אדפקגת תעפזחתוה : דא מ6ת ;

 אגקדמ61\4: 506 עד ₪1

 אפ;

 :ךכ רדגומ וגוסש ,(הלבט וא) ךרעמ םינוב תומושרה ןמ
 ךגשאץ דאפתא= התתגצ [-1..א] סע תפפאטאא1 1אסתא

 :הלבטה הנבמ

 הלבטב םוקמ המושר 'סמ | חתפמ
 ב ------------.--7-7-7-------

 / םליללכ םינותפנ
/ 

|17 

8 

14 

17 

5 

20 
 כ ₪2 1 א ו רז ₪ \ת שש = 222 ] הלטובש המושר

 .0-ב ליחתמ רופסלמה ₪052 לש לקספב .1-ב ליחתמ תומושרה רופסלמ וז אמגודב

 :ךכ םירידגמ 1אכמא הנתשמה תא

 גת
 ךאפמא: דגטאצ ךאספא
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 םלנותנ קלזחהל ידכ םינושארה םיינשב םלשמתשמ .םירביא א+2 של אמגודבש הלבטב וממ
 .המושר ?רפסמ םע תוחתפמ םיבתוכ ?שללשה םוקמה ןמ לחה תומוקמה א-בו םליללכ
 תוללעפה תומושטרה רפסמ תא םיקלזחמ הלבטבש 1אפמא[0] .א15238 תעפוחת(ג רביאב
 םינופ ןלאו תולטובמכ תונמוסמ ןה ךא ץבוקב תומושר רתול שיש ןכתי .ץבוקב
 .דובלעה ?כילהתב רתול ןהילא

 לש ןומלס ןהל םיפלסומ אלא ,ץבוקהמ ןתוא םיקחומ אל תומוטר םללטבמ רשאכ
 דאפמא[-1] .או50גת תמפוחאה רביאב .רתוי תוליעפ ןניא ןהש ןייצל לדכ ,לוטיב
 .דכב ךרוצ היהל םא רזוח שומלשל תודמוע רשא ,ולאה תומושרה רפסמ תא םלמשור
 תלבט לש שדחמ ןוגרא ןמזב קר השעית ץבוקה ךותמ ולא תומושר לש לעופב הקיחמ
 .רחא קסידב וא ,קסלד ותואב רחא םוקמל ץבוקה לש הקתעהו סקדנלאה

 ןכלו תוללעפ ןהמ 6 קר לבא ,7 אוה ץבוקב תומושרה רפסמ אמגודבש הלבטב
 ,3 אוה ץבוקב ירודיסה הרפסמש ,תיעיבשה המושרה .דאפמא[ 0] .אד5קג8 תפ1ח6=\1
 שומלשל לונפ 3  רפסמ המושר לש םוקמה ןכלו 222 חתפמ םע הלבטה ףוסב תאצמנ
 השדח המושר הז םוקמב בותכל הלהל רשפא ץבוקל תומושר םיפיסומ רשאכ .רזוח
 .1אפמא[-1] .אדפקגת תטפתות=1 ןכלו םאתהב סקדנלאה תלבט תא ןוכדעלו

 ,(1ת68א66 56 00ת5181 7116) ?תרדס סקדניא ץבוק אוה אמגודב ראותש ץבוקה
 ץבוקב תושעל רשפאש תולועפה .הרישל השיגב דובלע םגו לתרדס דוביע רשפאמ רשא
 :ןה הז

 .ץבוקה תילנב *
 .תומושר ןוכדע *
 .תומושר לוטיב *

 .תומושר תפסוה * 

 .ץבוקה תילנב .א

 תומושרה לש םילרודלסה םירפסמה תא הלבטב םילמשורו קסלדב ץבוקה תא םיבתוכ
 לפל הלבטה תא םינללממ ,הילנבה תא םלירמוג רשאכ .ןהלש תוחתפמהו
 .תוחתפמה

 .תומושר ןוכדע .ב

 .וכדעל םלצורש המושרה לש ירודלסה רפסמה תא אוצמל לדכ סקדנלאב םישמתשמ
 תא אורקל לדכ 681 הדוקפ םלפיסומו ץבוקב התוא םירתאמ 5ע8%א הדוקפה תרזעב
 המוקמל התוא םיבתוכו םינכדעמ .(0052 לש לקספב םיבתוכ םא) המושטרה
 לונלשה םא .םלנתשמ אל חתפמה ךרע םגו המושרה רפסמ םג הזכ הרקמב .ץבוקב
 .שדחמ התוא ןללמלו סקדנלאה תלבט תא םג ןכדעל ךירצ ,חתפמה לש אוה

 .תומושר לוטלב .ג

 :םלאבה םלדעצה תא תושעל שי המושר לטבל ידכ
 .סקדנלאב התפמה תא שפחל 1
 אוה לכ המושרה רפסמ תא םינשמ אל .'222'-ל המושרה לש התפמה תא תונשל (2

 .רזוח שומלשל דעולמ רשא ץבוקב ל?רודיסה םוקמה תא ןילצמ
 (הליעפ הניאש) תלטובמה המושרה םג .שדחמ סקדנלאה תלבט תא ןיימל (3

 .דאפחא[0] .אוד8קגת תתפוהת(|ג תא ונינלש אל דועש ןויכמ ,ןולמב תפתתשמ
 אוה ןהלש חתפמהטש ןולכמ ,הלבטה ףוסב תואצמנ תולטובמ רבכש תומושטרה
 .לחכונה ןולמב תופתתשמ ןנלא ןה ןכלו ,'2ל/'
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 הרבעוה תחא המושרש ןויכמ 1אפתא[0].א15קגת תמפזחת() תא 1-ב ןלטקהל 64
 .תוליעפ-יא לש בצמל תוליעפ בצממ

 לש ףסונ יונפ םוקמ שי יכ 1אפמא[-1].אדפק\ת תטפוחתג לא 1 ףיסוהל (5
 .השדח המושר תביתכל וב שמתשהל רשפאש ץבוקב המושר

 :םוכסל הווש ץבוקב רשא תומושרה רפסמ ,בלש לכב

 דאפמא [ -1] .אד5קגת תטפזחת\ + דאפמא[ 0] .עוד5עגה עפ
 .ולטובו תוליעפ ולהש תומושרהו תוליעפה תומושרה לש ללוכה רפסמה והז
 תדעולמ אלה כ  ,םירבלא א+2 תב אלהש סקדניאה תלבט לדוגל רשק ךכל ןיא
 .ץבוקב בותכל ןתינש תומושרה לכל

 לדוג .102 אוה הלבטה לדוג ,100-ל הוושש עובקכ רדגוה א םא ,וז אמגודב
 תומוקמה לינשמ ץוח ,ןהב ונשמתשהש הלבטב תוסלנכה רפסמל הוושט לעופב ץבוקה
 ."ם?ל?ללכ םינותנ"ל םידעולמש םינושארה

 .תומושר תפסוה .ד

 :םלאבה םידעצה תא תושעל של תומושר ףיסוהל לידכ

 םלקלר תומוקמ של םא תעדל ?דכ 1אפמא[-1].אד5קגת תעפותת|) תא קודבל (1
 .ץבוקב

 .'277' חתפמ הב שלש הנושארה הסלנכה תא שפחל שי ,םיקלר תומוקמ של םא (2
 :אלה סקדנלאה ךותב וז הסלנכ לש תבותכה

 דאפפא[ 0] .אד5ת45 תפתא\ + 1

 .1אפחא[7] איה הלבטב המיאתמה הסינכה ןכלו 7=6+1  לבקנ וז  אמגודב

 -  אמגודבו 1אפמא[7]-ב עיפומש המושרה רפסמב השדחה המושרה תא םיבתוכ
 םלבתוכו 528% הדוקפה תרזעב קסידב םוקמה תא םלירתאמ .3 לרודליסה םוקמב

 הלבטב םלנושארה תומוקמה לנשב םינומה תא םינכדעמ .2₪ע הדוקפה תרזעב
 .תואבה תודוקפה י"ע

 דאפמא[ -1] .אד523א פה := דאפמא[ -1] .אד5תגת תעפחטא\ - 1

 דאפמא[ 0] .115248 305804 := דאפאא[ 0] .א15קגת תטפזחתוה + 1

 תא םיבתוכ ,תומושר לוטיב לש האצותכ ץבוקב וּונפתהש תומוקמ ןיא םא (3
 המושרה תא הליחת םיאצומ 0052 לש לקספב .ץבוקה ףוסב השדחה המושרה

 ,ש65כ לקספב תונכת תעבש ,רוכזל שי .םיכלשממ כ"תאו ץבוקב הנורחאה

 .0-ב ללחתמ ץבוקב תומושרה רופסלמ

 58עא (1אפמא[0] .אד5עגת תתפתתאג -1)) | :אלה המושרה שופיחל הדוקפה
 לדכ 20% הדוקפב םיכלישממו וזה המושרה תא אורקל לדכ 081 םלעצבמ כ"חא
 .השדחה המושרה תא בותכל

 רופסלמ רשאכ) ץבוקה ףוסל רשל 588א םיעצבמ לקספ לש םלרחא םיבינב
 פסמא (דאפמא[0] .נוד5ק4ת תתפזחת(ה +1)) :(1-ב ללחתמ תומושרה
 .רגאמב ומשרנש םינותנה םע ,תשע םיעצבמ כ"חא

 םלנילממו 1אכמא[0] .א152גת תטפתמאב סקדנלאל 1 םיפיסומ םירקמה לנשב
 םלרבלאה רפסמ .םינושארה םירביאה לנשמ ץוח ,1אסעמא הלבטב םירבלאה תא
 ךאפמא[ 0 ] .וד5קגת תתפזחתא\ :ל הווש םינילממש
 דאפאא[ -1] .א15248 תמפמואג = 0 :הז הרקמב

 המלשר דותב ןוכנה ומוקמל דחא רביא קר סינכהל םידעולמ ורכזוהש םלנולמה
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 .תומושרה לכ תא ןילמל םוקמב םירביא תזזה לש הטישב ונטקנ ןכלו ,תנליוממ

 שומלשה רובע םיינו?ת םלנותנ אשונ סקדנלאהש קיסהל רשפא םדוקה ןוידה ןמ

 צגת :ול הרוצב יתרדס ץבוקב ותוא םג םינסחאמ ןכל .ץבוקב

 אסטמד2 דאפאא: עדזמ סע אט אסמא

 לש םיתתופמ םלבלנבו ( ,לשמל) םיצבקב לופיטב תוחמתמה תולללע תופשב

 קר ןייצמ תנכתמה .תושורדה סקדנלאה תואלבט תילנבב ומצעב לפטמ רדהמה ,לקספ

 טלפו טלק ןמזב .ןמצע תואלבטב לפטל ילבמ 1אעמא-58008א7120 ץבוקה גוס תא

 וא  ,האלרקה תארוה תא ןתונו המושרב רדגומ הדשל חתפמה ךרע תא רלבעמ תנכתמה

 ָּ .דבלב הביתכה

 ם?ללל?גרת 6

 תולשש 1
 :םלאבה םלנותנה תא הללכמש המושר לע רהצה (1)

 .לטרפ םשו החפשמ םש *

 .ליג * 

 .(ןמלא/שורג ,לושנ ,קוור) ?תחפשמ בצמ =

 ."לושנ" אוה לתחפשמ בצמ םא ,וליגו גוזה ןב םש *

 .םעפ לא לושנ הלה םא ,םלדללה רפסמ *

 .םלדלל ול של םא ,םלדליה ליגו תומש *

 םלנותנ לולכל לדכ המושרה תרהצה תא בחרה .10 קרפב (1) הלאשה תא ארק (2)

 .לתחפשמ בצמ לש םימלוסמ םיאנת םלמללקתמ םא תודש ףסוה ,רמולכ .םיפסונ

 .הרלד ול של םא ןילצל לדכ לנאילוב הדש ףסוה - ה/קוור םא <

 .גוזה ןב םשל הדשו ןלאושלנ ךיראתל הדש ףסוה - הא/לושנ םא *

 .ןלשוריג ךלראתל הדש ףסוה - ה/שורג םא *

 .גוזה ןב לש הרלטפה ךיראתל הדש ףסוה - הנ/ןמלא םא =

 .םינושאר ןיאושלנ ךלראתל הדש ףסוה - םללנש ןיאושינ םא *

 .םלנושאר ןלאושלנ םולס ךיראתל הדש ףסוה - םילנש ןיאושלנ םא *

 .םילנש ןיאושלנ ךלראתל הדש ףסוה - םילנש ןיאושלנ םא *

 .ןושארה גוזה ןב םשל הדש ףסוה - םילנש ןלאושלנ םא *

 תוינכת 2

 ותוא ןכדעל ךילע .11 קרפ לש ןושארה תונכתה ליגרתב תלנבש ץבוקב שמתשה (1)

 תעונת לכב .וז הנשב םיטנדוטסה ולבקש םינויצהו דומילה תועשל םאתהב

 / :םיאבה םלנותנה ועיפו* ןוכדע

 ,לוהז רפסמ | *
 ,טנדוטס םש *
 ,דמלש סרוק לש תועש רפסמ =

 .סרוקב לבקש ןויצ =

 דמל טנדוטסהש םיסרוקה רפסמכ םירזוח ןויצהו סרוקב תועשה רפסמ לש תודטה

 הדשב (ספא) 0 של? רשאכ תמי:תסמ "ןויצ"ו "תועש" תוגוזה תרדס .הנשה ךשטמב

 .תועש רפסמ
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 :תואבה תולועפה תא השעתש תינכת בותכ
 וניאש םש וא ץבוקב אצמנ וניאש תוהז רפסמ :םינותנב תועט של םא הקידב .א

 .ןתינש תוהזה רפסמ תא םאות
 ,לשמל .שדחה םינולצה עצוממו טנדוטס לכל שדחה תועשה רפסמ לש בושיח .ב

 10 דמל ולשכעו 80 לש עצוממ םע תועש 75 טנדוטסל ולה ןוכדעה לנפל םא
 .(82.3=85/)100*80+10*75 :היהי עצוממה ,100 לש ןויצ לביקו תועש

 :תינכתל טלקה

 ןויצ תועש ןויצ תועש ןויצ תועש םש תוהז רפסמ
 5 2 |08 5 1 3 סוצב אגא 1000
 |33 3 1 2 1 2 תטלא תגתמטצ 200000
 08 3 1000 2 933 5 תגתטסה סא 1200000
 93 2 2 84 1 2 סהלה 2 2א 000
 0 3 5 2 75 4 טא+ְצ 2 000

 :תוללוכ ןוכדעה תולועפ .1 ליגרתבש ץבוקה תא וןכדעל ךילע (2)

)3( 

 ,(1) שדח טנדוטס לש הפסוה *
 ,(א) םייק טנדוטס לש הקיחמ *
 .(7) עצוממה לשו תועשה רפסמ לש ןוכדע *

 :םלאבה תודשה םיאצמנ תועונתה תומושרב

 לוהז רפסמ "*

 (7,%,8) דוק *
 .שורד םא ,םינותנה ראש *

 ץבוק לש םלאבה םינותנב שמתשה .שורדה ןוכדעה תא עצבתש תינכת בותכ

 .תועונתה

 6 הדש 5 הדש 4 הדש 3 הדש 2 הדש 1 הדש

 0.5 25 א תטדא א 00000

 א 200020

 068 8 2 5.00 61 ה 220000

 3 זה שק 5

1 120 7 2000000 

 - .תורתלו תוחוקל לש ןובשח לרפסמ תוליכמה תומושרמ בכרומ קנבב בא ץבוק
 וא (לבויח רפסמ) הדקפה םוכסו ןובשח ?רפסמ תומושרמ בכרומ תועונתה ץבוק
 .ןובשח רפסמ ותוא רובע תולועפ המכ ונכתי .(ללילש רפסמ) הכישמ םוכס
 םנלאש ןובשח ?רפסמ םע תועונת רובע םייוגש חוד ספדהו באה ץבוק תא ןכדע
 .באה ץבוקב

 :םלאבה תודשה תא תוליכמ לאלמ ץבוקב תומושרה (4)
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 .טלרפ רפסמ
 .םילק לאלמ *

 .הנמזה תדוקנ *

 .הלוצר לאלמ תמר * 

 .הנמזהב תומכ *



 תומכה לשו םייקה לאלמה לש םוכסה רשאכ טלרפ לש יאלמ תמלשה םינימזמ

 לש םוכסה ןיבש שרפהה איה תנמזומה תומכה .הנמזהה תדוקנמ ןטק הנמזהב

 .הלוצרה לאלמה תמר ןיבל תמללקה הנמזהה לשו ל?אלמה

 :תועונתה ץבוקב המוטר הנבמ
 .טלרפ רפסמ *
 .(לאלממ האצוה ,יאלמל הפסוה) הלועפ גוס =

 .תומכ *

 עצבל "?דכ תינכת בותכ ,טלרפה רפסמ לפל םינללוממ םיצבקה ?נטש החנהב

 :תואבה תולורשפאל סחייתלש ןוכדע

 .םיוסמ טירפ רובע תולועפ ןלא .א

 .םילוסמ טירפ רובע תודחא תולועפ של .ב

 וא טלרפ רפסמב תועט של א"ז) םליק וניאש טלרפ רובע תולועפ שי .ג

 .(באה ץבוקב

 תומושרש חינהל לכות .10 קרפ לש םיליגרתב 2  רפסמ תינכתב ןילע (5)

 דרפנ ץבוק שי סרוק לכ רובעבו (ךרעמב אלו) ץבוקב תוקזחומ םלטנדוטסה

 סרוק לכב םיטנדוטסה ץבוק .םהלש םינולצהו םיטנדוטסה תומש תא ליכמש

 .םיטנדוטסה תומש פל ןללוממ

 .םיסרוקה ?צבקבש םינותנה ?5 לע םיטנדוטסה ץבוק תא ןכדע

 .11 קרפ לש םיליגרתב 6 רפסמ תינכתב ןליע (6)

 :הלאה תודשה םע תומושר ליכמה תוחוקל ץבוק של םלרלחמה ץבוק לע ףסונב

 .תוקלה םש *

 .חוקלה רפסמ *

 .תבותכ * 
 .ריע =
 .בוחה םוכס *

 :אבה הנבמב ישללש ץבוקב תוקזחומ תועונתה

 .הנמזה רפסמ *

 .הוקל רפסמ *

 .םולשתה םוכס וא ,תלנובשח וז םא בולחה םוכס =

 .7 - םולשת ,0 - תינובשח :העונת דוק *

 תינובשח וצ םא ,ןימזהש טלרפ לכ לש תויומכו םיגוס =

 .הלבק וא תלנובשח סיפדהלו תוחוקלה ץבוק תא ןכדעל ידכ תינכת בותכ

 לדכ ,11 קרפ לש םיליגרתב 6 רפסמ תלנכתב ראותמש םיריחמה ץבוקב שמתשה (7)

 :ןוכדע לגוס השולשב לפטת תינכתה .ןוכדעל תינכת בותכל

 .םיריחמב א% לש תיללכ הילע .א

 ,םיטלחומ םיכרעב ןתנהל לוכ* שדחה רלחמה .לזומ רלחמ לש השדח הלרוגטק .ב

 רלחמה לופכ 1.9-ב םיזגרא 48 תונקל תורשפא לשמל של .יטמתמ סחיב וא

 .םיזגרא 24 לש

 .ץבוקה לש תמיוסמ המושרב יונלש וא הטמשה ,הפסוה .ג

 תומושרה הנבמ ,םיוסמ קנב לש תוחוקלה לע םינותנ קיזחמש ץבוקב (*) (8)

 :אוה
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)9( 
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 .(תומוקמ 10) ןובשח רפסמ
 .(תומוקמ 10) חוקלה םש
 .הרתל
 .(0 םג רשפא) תרתומ תילמלסקמ רתל תכלשמ

 .טמוקנבה רלשכמ תרזעב תוכישמו תודקפה םלעצבמ תוחוקלה

 .א

 .ב

 המושרה תא ןכדעל ?*דכ תוחוקלה ץבוקל הרלשל השיגב תשמתשמה תלנכת בותכ

 :תואבה תועדוהה ןמ תחא ס?יפדהלו תולועפ עצבמה חוקל לש

 .הלבקתה (רפסמ) רפסמ חוקל ?"ע (םוכס) לש הדקפהה *

 .תרשואמ (רפסמ) רפסמ חתוקל :"ע (םוכס) לש הכלשמה *

 רבע ?כ  ,תרשואמ אל (רפסמ) רפסמ חוקל ?*"ע (םוכס) לש הכלשמה *

 .ול תרתומה רתלה תכלשמ לע

 .תוחוקלה ץבוק תא ןכדעל לדכ הרלשלה השלגה תטלשב תשמתשמש תלנכת בותכ

 :ןה תולרשפאה ןוכדעה תולועפ
 .שדח חוקל לש הפסוה =

 .ץבוקהמ חוקל לש המושר לוטלב =

 .תבותכ וא םש ןוכדע *

 עדלמ תכרעמ תונבל םיצור .לאלמב לופיטל (4) תלנכת תא ביחרהל של (*

 של תאז תושעל לדכ .לאלמה בצמ תא ןמז לכב תעדל הלהנהל רשפאתש ילוהלנ

 :הרלשל השיגב תואבה תולועפה תא רשפאל

 .א

 אב

 .ג

 רשאכ וא םיוסמ טירפ לש הנמזה תלבקתמ רשאכ ץבוקה לש ידילמ ןוכדע

 .לאלמהמ הז טלרפ םיקפנמ

 .התליאשל הבושתב םיוסמ טלרפ לש יאלמה בצמ תגצה

 10-מ ךומנ שוקיבה םא םימלוסמ םלטלרפב קיזחהל קיספהל הלהנהל העצה

 ךיראת ףלסוהל ךירצ ,וזכ הטלחהל עיגהל ?דכ) םלפוצר םלישדוח השולשב

 .(לאלמה ןוכדע תעב באה ץבוקל ותוא ריבעהלו תועונתה ץבוקב



 13 קרפ
 לילמת יצבק

 ל?למת ץבוק לש דובלע 1

 תב אלה וב המושר לכש ,א"ז םיוות םה ולרבלאש ץבוק אוה (16א6) לילמת ץבוק

 ול שי ךא ,םיצבק לש תולבוקמה תונוכתה של הז גוסמ ץבוקל .דבלב דחא ות

 דירפמה רשא ,תוצובקב םיקזחומ ,םלוותה וא ,תומושרה :הבושח תפסונ הנוכת

 .(/1מ6 תסטתמ6הלְע וא 56ק82860ע) הרוש לובג ארקנש דחולמ ות אוה ןהינלב

 אלא ,ץבוק לכב גוהנכ ,תומושרל קר אל לילמת ץבוק לש הקולח רשפאמ הרוש לובג

 תובילח ןניא תורושה .הרושל ללבקמ םהמ דחא לכ רשא ,תומושר לש םישוגל םג

 רשא ,הרושה לובג ות לש ומוקלמ ?"ע עבקנ הרושה ךרוא .ןכרואב תווש תוליהל

 :הרודצורפה לש הלעפה ?"ע ,לילמתה לש הביתכ תעב תנכתמה תטילשב אצמנ

 חתזדתזא(ץבוק םש)

 םיחוורה רפסמ תא תרפוס איה .לילמת ץבוק לש דוביע המלגדמ ןלהל תינכתה

 .ןותנ לילמת ץבוקב םלוותהו

 (1)  עתססתגא ס0טאד (יתאעדמ , סטדפטע) ;
)2( 07 

 (3) תתגאא = 7. (* החוור ות *)
 (4) גת

 (5) ךמאקד,ם:| ןחאד ;
 (6) 01: סת;

 (7) אדפתמ/ , 415724: דאץמ6מת ; (* םלחוורה רפסמל םינומ *)
 (8) תתסזא (* המאתהב ,םלוותה רפסמלו *)

 69) 115ת0/:=

 (10) אז5740:=
 (11) תספמ] (ץתאץעד1,₪) ;

 (12) חזדתמ אסצ עס (ךץתאץעדם) סס

 (13) תעסזא
 (14) חודש (אסד עס1א(דמאדעד1ם) ) גאפ (אס02 תסע(דמאעדד.מ) ) 0

 (15) תתסזא
 (16) תתגפ (דחאןץקדז, 0₪))

 (17) ךע 08 = תתגאא חמא
 (18) 15ת8/:= אד ת1
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 (19) תמפמ א15140:= 1
 (20) אפ ;

 (21) דע אסע עסע (ךתאצעד,ם) חמא
 (22) תפאסז.א (דתאדעדז,מ)

 (23) (* 74088 בצמל ₪01א תא רבעהו הרוש ףוס ןמיס לע גלד *)
 (24) אפ ;

 (25) טתדלממא (א15א8/, '7-"הווש םיחוורה רפסמ');
 (26) טתזדמא (א)1572/, '7-7 הווש םיוותה רפסמ').;

 (27) 0055 (ךיתאדע11,ם)
 (28) עאפ.

 :רבסה

 ןפואב רהצומש יטרדנטס גוס אוה ךעאצ .ץמאע אוה 1תםאצע1םמ הנתשמה גוס (5)

 .ךדמאד = תקדתמ 0ע סוגת :בתכ תנכתמה וליאכ יטמוטוא

 רשא םירדהמ שי 7. מאז ץבוק םג רוגסלו חותפל שי ,םלרחא םיצבקב ומכ (11)
 האר) תאז תושעל תנכתמה ךירצ - םלרחאב ,תלנכתה ףוסב ץבוקה תא םירגוס
 ' .((27) הרוש

 דע עצבתהל ךישמי אבה עטקהש שורד ,ץבוקה לש ןכותה תא קודבל לדכ (12)
 ,ןורכיזב ץבוקה לש רגאמל רבעומ הז ןמלס רשאכ .ץבוק ףוס לש ןמיס םיהזמש
 .((21) הרוש םג האר) 1תטפ ךרע לבקת 78(₪07א7ת108) תלנא?לובה הלצקנופה

 דע הוא  ,הרוש ףוסל םיעיגמ רשא דע האלולב עצבתהל ךישמי הצ עטק (14)-(20)
 ,הרוש ףוסל םיעלגמ םא תולגל לדכ .רתו* םדקומה עורלאה לפל ,ץבוקה ףוסל
 אוה וז הלצקנופ לש ךרעה .2ע01א(ץבוק םש) :תינאללובה היצקנופב םלשמתשמ
 הלש ךרעה זאו הרוש לובג ןמלס ליכמ רגאמהש הרקמהמ ץוחה 21058 ללכ ךרדב
 .1תטמ תולהל ךפוה

 לא 1קא7ת7מ8 ךותמ (דחא ות ולדוגש) דחא רבלא תארוק רוז  הרודצורפ (16)
 עיגל הרושה לובג  ,הרושה לובג לנפלש ותה תא םלארוק רשאכ .01 הנתשמה

 הוקלפה רשאכ .1תספ ריזחל ₪01א(7₪א1ת58"1) וטיבהש ךכל םורגיו ןולחל
 םסזא(ךמאצעדמ) היצקנופה לכ  ,עצבתהל קיספת האלולה (14) הרושל רזוח
 .ןתטמ ךרע הרלזחה

 ות ומכ בשחנ אוה הרוש לובג לש ןמיסה תא הנתשמ ךותל םלארוק רשאכ (22)

 גוסמ אוה םאו תוור לש ךרע לבקי אוה 088 גוסמ אוה הנתשמה םא .חוור
 םלצור אל וז תלנכתב .רפסמ אצמלש דע שפחל ךלשמל* בשחמה ,והשלכ ?רפסמ

 ןכלו םליחוורה רפסמ לש הנומל דחא ףסותל אלש ידכ הזה ןמלסה תא אורקל

 דע גלדל* עיבצמהש ךכל תמרוג רשא ,תתהקזא(ךמאדתד8) הרודצורפה תא םיעצבמ
 תינאללובה הלצקנופה ,רגאמב דוע וניא הרושה לובג רשאכ .הרושה לובג ירחא
 האלולל סנכהל םעפ בוש לכונו 72858 תולהל רוזחת בוש תסוא(דתאץת11₪)
 .(14) הרושב הלילחתמש

 לש בצמב אלו ץבוק ףוס לש בצמב (20)-(14) תורושב האלולה תא קיספנ םא
 תאירקב ךלשמהל הסננ םא .ץבוק ףוס לש ןמלסה תא רגאמב אצמנ ,הרוש וס
 ןילא ,הזכ הרקמב .עוציב תאיגשל םורגנ הז ןמיס לש העפוהה ירחא ץבוקה
 ףוס ןמיס םאש ךכל תגאוד (21) הרושב הדוקפה .תמגעכ1א הרודצורפב ךישמהל
 הרודצורפה תא עצבנ אל ,1808 אוה 7(₪02ךתאדח18) א"ד ,רגאמב אצמנ ץבוקה
 תא( יתאדיץדז,ם)
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 .בשחמ לכב הצוחנ הניאו תיטרדנטס הנלא לילמת ץבוק לש הריגס תדוקפ (27)

 הב?תכלו האלרקל תורודצורפ 2

 .חתַדצ8-ו תתגע-ב ליחתנ .הביתכו האלרקל תורושקה תורודצורפה תא תינש רוקסנ

 (8) | עתססתתטתמ תמגע (טגת א: "אוהשלכ ץבוק";

 גת א: "ץבוקה ךותמ רבלא");
 תא

 ת:= או

 687 (א)
 עאפ ;

 (5) תתססמקטתמ חע178 (טגת א: "אוהשלכ ץבוק";

 טגת 8: "ץבוקה ךותמ רביא");
 תססזא

 א:= 5;

 קטע (א)
 אפ ;

 :לש הביתכ ?"ע ולא תורודצורפ םיליעפמ
 תמגס (אסטמע2, תעפמחתוג )

 טתדצמ (אסטמו2, תעפנחתוה ) וא
 לכ תולהל לוכ: הרודצורפבש % ץבוקה .תלנכתב םירדגומ תעפזוג-ו א0872 רשאכ

 ץבוקה לרביא לרהש ,01.8 גוסמ תולהל בייח ת זא ,1חא1 ץבוק אוה םא .ץבוק

 'הל א"ז) 0עעקטע וא דאפטד אוה 7מא%-ה ץבוק םא .הז גוסמ דלמת םה "ץתאז

 בותכלו ץבוקה םש תא טלמשהל רשפא ,(הביתכ וא האלרקל תויטרדנטסה טלפ/טלק

 .0748 גוסמ אוה 08 רשאכ ,המאתהב חת17צ8 (68) וא תמגע (68)

 .תחא המושר קר אלו 21,ת2,...,תת :תומושר רפסמ בותכל וא אורקל םג רשפא

 :וז הרוצב תורודצורפה תא בותכל של ךכ םטל

 .המאתהב חת]צמ (א,ת1,ת2,..,תת) וא תתגס (א,2ת1,ת2,..,תח)

 כ"חא ,הנושארה המושרה הליחת .תומושרה לש רדסה יפל הניה הביתכה וא האלרקה

 .ת רפסמ המושרה דע ,הילנשה המושרה

 ,סטעקטע-ו 1אעשע :צבק ללוכ ,(1עא1) לילמת יצבקבש ,ליעל רמאנש לכמ עבונ

 התע דע .דבלב םיוות לש הביתכו האלרקל תושמשמ 8178-ו תתגע תורודצורפה

 תתאגמ ,ךאצש6סתא םיגוסה ןמ םינותנ בותכלו אורקל ל?דכ ולא תורודצורפב ונשמתטה

 רשפא לא הרואכל .םיוותב אלו תודשב תתגצ 0ע 0ח\ת גוסה ןמו 300184א-ו

 לצבק םה 001ע01-ו 1אעטל םיצבקה םא םילשממו םלימלש םירפסמ בותכלו אורקל

 תולצקנופ הנעצבתש לדכ תורודצורפה תא ובלחרהש אלה הבוטתה ךא ,לילמת

 .ךשמהב טרופלש ומכ ,תופסונ
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 רידגנ .שרופמב תאז בותכל ךרוצ ןיא 1=1אק0צ םא .7מאצ ץבוק אוה 7-ש תיננ

 :האבה הרודצורפה תא בותכנ .והשלכ גוסמ 'וכו 42 ,41 םינתשמ

 תאגפ (7, א1, 42, 43.....)

 :וז ךרדב רדהמה י"ע שרופת אלה
 םסס1א

 תמגפ (7, א1);
 תחגפ (7, א2);
 תתגפ (7, א3);

 אפ

 הנתשמה םא .םלדדוב םליוות לש אלה האלרקה ,084א אוה %ם הנתשמה לש גוסה םא
 םלוות אורקל ךישממ אלא ,דבלב רחא ות ארוק ונלא בשחמה ,לשממ וא םלש אוה

 לש (- וא +) ןמיסב וא ,הרפסב לקתנ אוהש דע 6ע1(1) לש רזוח עוציב י"ע
 אלש ות עיפומ 17 רגאמבשכ רפסמ לש ףוס ההזמ אוהש דע אורקל ךישממ אוה .רפסמ
 .(דחולמ ות וא ,הרוש לובג ,קלספ ,חוור ,תוא לשמל) רפסממ קלח תויהל לוכל

 ,ןורחאה הנתשמה תאירק םותבש אלא ,תתגתזא ?:בגל םג ףקת תתגע יבגל רמאנש לכ
 .ןורחאה הנתשמה אצמנ הבש הרוש התוא לש הרושה לובג ירחא דע םדקתמ עיבצמה

 הביתככ 2

 .םלכרד המכב תלשענ 78א% גוסמ ל?למת יצבקב הביתכ

 :תוינבת שולשמ תחאב םגלצהל רשפא רשא ,הביתכ ילוטלב םה 82-ו %1-ש היננ
8ּ 8 

 (5) א
 (6) ת:ת:פ

 רפסמ .םלוות לש ךרעמ וא ,ות ,?נאילוב יוטיב ,יטמתלרא לוטליב ןייצמ 8

 לש גוס לכל יטרדנטס אוה (5-בחורה) לוטיב לש ךרעה תספדהל םיצקומה תומוקמה
 תלנבת) 5 רפסמה תפסוה י"ע תאז תושעל ןתינ ,ותוא תונשל םיצור םא ךא .יוטיב

 הסיטנמו ךירעמ לש הנבמב אלו תלבוקמ הרוצב םילשממ םירפסמ סיפדהל לדכ .("ם

 .(ם תלנבת) תלנורשעה הדוקנה ירחא 2 תומוקמה רפסמ תא ןייצל שי

 :רדהמה ?"ע ךכ שרופת חת17מ (7, א1, א2...)  הרודצורפה
 א

 חתדקמ (1, 1.
 אדקמ (7, א2) ;

 אפס

 .7 תא םושרל ךרוצ ןיא 00120% ץבוק םיבתוכשכ

 תא אלמל ידכ ךירצש םימעפ המכ עצבתת 8118 הדוקפהש ךכל תמרוג וז הרודצורפ

 .ךרוצה תעב םיתוור תפסוה ללוכ ,הביתכה ייוטיב לכמ תובייחתמה תוטירדה

 ןורחאה הנתשמה לש הביתכה רחאל .חתז1ש%א :בגל םג ףקת חת178 יבגל רמאנש לכ

 רוזחלו האבה הרושל רובעל ףוסמל וא תספדמל םרוג רשא ,הרוש לובג ות םיסיפדמ

 .הלאה הרקבה ?וות וב םימשרנ ,קסידב לילמת ץבוק םיבתוכ םא .הבלתכה ךטמהל
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 תתפמ תולמ תאלצמל תלנכתה רופלש 3

 לצבק תטלשב שומיש *"ע 10  קרפבש עדתסצ אגעדמ\6ת תלנכתה תא רפשל רשפא

 ונזוהש חתפמ תולמ תועיפומ ןהבש תורושה לרפסמ תא האצמ וז תלנכת .לילמת

 :ךכ רדגוהש ךרעמב לילמתה תא הנלסחהו טלקכ
 ו: בתתגצ [506 | ות . ז4] 07 4;

 :םללנש םה ךרעמב שומישב תונורסחה

 םיתב 80 לש תורוש 1000) םיתב 80,000 ספות 580801 ךרעמה :םוקמ זובזב .א

 .לונפה ןורכיזה לדוג לש הלבגה שי םינטק םיבשחמב .ןורכיזב (תחא לכ

 ךרעמ רדגוה 10 קרפב הבותכה תינכתב :ךרעמה לדוגב תלבגומ םינותנה תומכ .ב

 רתוי לילמתב לפטל הלוכל הניא תלנכתה ,ךכיפל .תורוש 1,000 לש לדוגב

 .לודג

 ,תחא הרוש לש ךרעמו לילמת ץבוק םירידגמ םא ולא תונורסח ינש ףוקעל רשפא

 / :אבה ןפואב

 אסטתו> חאל: מאש ;
 טה : תתצ [1 . 0 זאת גאדה ד] 0ע סו

 תא עבוק ןלידע לילמתב תורושה רפסמ ,םנמא .ץוחנ וננלא רבכ 580801 ךרעמה

 ללב ותוא ללדגהל רשפא ןכלו ינאילוב ךרעמ והז ךא ,807401 ךרעמה לש לדוגה

 לתשל םיסחיתמ 10 קרפבש תלנכתב םייונלשה בור .ןורכיזב םוקמ הברה זבזבל

 :תואבה תורודצורפה
 ((129)-(152) תורוט) דקת

 ((85)-(95) תורוש) | אגפפג547 קתזמְ (אסאמ 501)

 :הנוש הרוצב ולא תורודצורפ לתש בותכל רשפא

 :(152) דע (129) תורושטב הרודצורפה תא ףללחמ הז עטק .א

 עתססמפטתמ דדעטה תדיוד.דד;
 תתסזא

 חת1צמא ('עטקה תא סנכה'))
 אסאמ 5107:=

 טד ₪ אסד ₪0 0
 תתסזא

0 =:5084 08001 
 סאה 51801:= סאפ 51801 + 2

 חאדתמ אסצ סא כ0
 תוסדא

 תמגס (1אט) ;
 טתדצמ (אסטמע2 דא , ג\) ;

 סתמסה 50ח4:= 0904 תב +
 פונג [סתמסמ 5תג] := סצדצס 0010 ('ט)

 אפ ;
 תמו זוא ;

 טתדצפזא (א₪72/0 ךמאד) ;
 עסת 1:= 0% 1 ך0 סתמסה פחה ןוגאדז ד 0

 סזחתה [1]:= :
 1ע 038081 5184 >= 00 תואהדגא תאצסומת-1 ץחמא

 וו דד ועד
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 (*  ומכ 11124 11.07 478401 הרודצורפה רובעב רטמרפב ךרוצ וןיא
 סחל?תה רטמרפה םדוקה חסונב .תלנכתה לש םדוקה חסונב טרדנש
 הרושה תא םיקיזחמ קר וישכעו 580801 ךרעמב הרוטה לש רפסמל
 דורעל שי .5108) ארקנש ,תחא הרוש לש ךרעמב תיחכונה
 .םיפסונ םינוקית רפסמ /וע2 ]11007 1.ע78401 הרודצורפב %)

8 
 קסת 1=:1 10 אדפעהת וודס ועד םס

 ווד סד אג עדה[ ד] .טסעסד [אסאפ 5₪0801] := ₪
 אפ

 אפ ;

 :(95) דע (85) תורושב תורודצורפה תא ףילחמ הז עטק .ב

 קתססמפטתמ ה\כפה547 תמך ; (* רטמרפב ךרוצ ןיא הפ םג *)
 גת (* .הנושארה הסריגב שורד היהש *)

 7: אדסתת ;

 ךגט: 9;

 תפסנזא

?% =:1 

 טזד5 אסע ש0ע 0

 ת6זא

7% =:1 

 טתדקמ (1:3,
 טחצדפ אסע סא 0

 תפסזא
 תמגפ (א072 מאד , 40) ;

 חפדמ (לגט)

 אפ ;
 תחמגפזא (א0טמ2ַ ץתאצ); (* השדח הרושל רובעל ידכ *)
 טאטא (* טלפה תספדהב השדח הרושל רובעל ידכ %)

 אפ

 אס;

 (*) ל?למת ררוע 2

 תרשפאמש תינכת אוה ,(24150%) ךרוע רוציקב וא ,(16א6 ₪61602) לללמת ךרוע
 לטמל ומכ ,תילגנאב לללמת אוה וב קוסענש לילמתה .לללמת ?צבקב םינוקית
 .רחא לללמת לכ וא בשחמ תינכת

 תודוקפ שמח תלבקמ רשא תינכת גלצנ ךרועה לש תולצקנופה תא םלגדהל ידכ
 תגצומה הרושל סחייתמ תודוקפה רואיתב "תלחכונה הרושה" יוניכה .הכלירע
 .ךסמב

 .שדחה ץבוקל (תיחכונה הרושה ללוכ) תואבה תורושה ת תא רבעה - ךת .א
 .שדחה ץבוקה ןמ (תלחכונה הרושה ללוכ) תואבה תורושה ם תא קחמ - את .ב
 עיבצמ ןמסהש ,תיחכונה הרושה (14) לרחא וא (12) ינפל תורוש ףסוה - 8 .ג

 .הילע
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 .שדחה ץבוקל תורושה ראש תא רבעה .הכלרעה תא םייס - 8 .ד

 .תורחאה תודוקפה לע רבסה גצה .הרזע - ? .ה

 םא .ץבוקה ןכות תא ןיזהל תנכתמל רשפאמ ךרועה ,שטדח ץבוק תונבל םיצור םא

 :ךכ לעופ ךרועה ,םייק רבכ ץבוקה
 עיבצמ ןמסהש ,תלחכונה הרושה תא גיצמו תורושה רדס ?פל ץבוקה תא קרוס אוה

 לוכי שמתשמה .ךסמה תיתחתב גיצמ אוה תועדוההו תודוקפה תאו ךסמה שארב ,הילע

 תורוש ףיסוהל לוכי אוה ,ונוצרכ תופסונ תורושו תלחכונה הרושה תא קוחמל

 .תלתכונה הרושה לש ןכותה תא תונשל לוכל אוהו הלרחא וא וז הרוש ינפל

 לש הקלחמ *"ע קר תלחכונה הרושב יונלש תוטעל רשפא ,ןאכ םגדומה טושפה ךרועב

 ץבוקב םילפטמ םא .םללוצרה םינוקיתה םע המוקמב השדח הרוש לש הפסוהו הרוטה

 דימת ותוא גיצמ אוהו הכלרעה תלחתה לנפל ואולמב ותוא גיצמ ךרועה ,םללק

 .הכלרעה םויסב

 תכרעמב תבלושמ תולהל תבילח לבלטקארטניא ךרוע רובע תלנכתש ןליצל לוארה ומ

 ,ונמשר וז אמגודב ,לשמל .םיפוסמה תונוכתב בשחתהלו בשחמ ותוא לש הלעפהה

 ןהבש תוכרעמ תומילק ךא ,60מ62ע01-0 תשקה ?"ע בלש לכב הכירעה ןמ תאצל רשפאש

 406:168ת 08610ת81) 2851 דוקב ונשמתשה ןאכ .הנוש ךרדב דוביעה תא םיקיספמ

 ונאש ףוסמל םאתהב ,ףוסמב ןמסה תזזהל הרודצורפב (558ב68:6055 6

 .םלאתמ דוקב שמתשהל של הנוש גוסמ ףוסמב םלשמתשמ םא .וב םישמתשמ

 :ךרועה תינכת

 (1) | תא סתמסח(אסטתד2 אגצגא, אסטמש2 03458, דאפטצ) סטנפקטד) ;
 (2) טגת

 (3) אסטמד2 אגצגא, אסטמע2 0104581: דתאד
 (4) פפא אסטמד2 אצה(, 5 אסטתד2
 (5) קתגסאסכ גתתגצ[10..1] סע סת,

;0 :04 (6) 
 67) וודקה םודהטדא: דאעמ6מפ

 (8) 5ושתג אססתסהדע: קתגסאתס גתתהצ [80..1] 0ע סת;
00 :1100700 10 (9) 

 (10) עתססמפטתמ 5408 (צ, א: דאעמסתת): תאדתתאה1,

 (11) תתססמעטתמ 078 (טבת א: דתא1) ;
 (12) גת

)13( 7: 
 (14) 58: 0. .א\אזאז

 (15) תססזא
 (16) תתפמש (א);

)17( 504:= 1; 
 (18) חוד ₪ אסד עס0ע(א) עס

 (19) תחסזא
 (20) חתדעמ (504:4, '777'))

 (21) 5ה08:= 510+1 ;
 (22) זחזד ₪ אסד טסתא(א) עס

 (23) תטסזא



 תחגס (א, דגט);
 טתדדמ (ץגט)

 אפ ;

 תחגפנא (8);
 טתזדטזא

 אאפ
 אפ ;

 קסססמפטתמ עת ;
 תססזא

 אפס ()

 טאטא < וא :תואבה תודוקפה תא לבקמ ךרועה');
 חתדיטז א ;

 תזזוזא (' ?'):
 חתזדמזא ('"שדחה ץבוקל תורוש ת לש הרבעה 71 ת')';
 תנא 0-7 תורוש ם לש הקלחמ 8 ת'))
 א ם');

:5 

 -ררהרהרהרהרהתהתה
 וז העדוה לש הספדה

 הררהרהרהררהתירתכה
 וז אזא יל יש תורוש ת לש הפסוה
 טתנדטזא 0 "הכירעה םולס

 א\5401 (24,1)
 אפ ;

 קתסספסטתמ ןז\יץ24637 שת ;
 תעסזא
01 

 טתדדטזא ('
 ותדנמ (5זחת א000₪17) ;

(24,1) 15408 
 אפ ;

 ריר ההר הרר רררררררכיכיה
 תלחכונה הרושה');

 קתססמסטהמ אע0/ 51 ; (* הביתכ *)

 גת

 1: אעמ6ת ;

 א
 עסת 1:= 1 70 אז דאטזא עס

 וחאדידדמ( אסטל 2 א סה5, פונתה אססוס1ד[1])
 חתזמזא (א0שמד2 042458) ;

 דת תסע(א0/מ12 א\צא) חמא

 10 108707:= ץתטש

 אפ;

 קתססעסטהמ אתה א; (* האלרק *)

 גת
 ך, 1: תא;

 תטסזא

=:1 

 אודם אסע םס1א(אסטמע2 א/צ3ו1) עס
 תטסזא

 תמגפ(אסטמד2 אצה, ם1נתג אססהסאדד[ 1]) ;

1 =:1 

 אפ;
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 ןוד6ק48 \דט1א:= 2
 קספ 1:= 10 80 0 .

 508 אססאסאד1[1]:= 7:
 תחהפזא (אסטמצ2 אגצמ) ;

 תד647\2 תג
 םאע ;

 קתססעפטתמ עגדתא 5תב (טגת א: ךתא1);
 גת

 גט: סתגת,;
 תעסנא

 חצזמפ אסע ם0א(א) 0
 תתסזא

 תחגס (א, ץגט);
 טתדמ (אסטמד2 0צ\תה5, ץגט)

 עאפ;

 תחאפז,א(8) ;
 טתדדמתא (א00872 03כ458)

 אפ ; -

 עתססמפטתמ דדעסטמ םמקאטסס' ;
 גת

 אדפקהת 510807, 1: אס;
 סקתתהדסת, דוב: גת;

;00 :101 50% 
 תתסזא

 חד זא ;
 חתדדתמא ('*** םללקה ץבוקה לש ןכות'))

 ספא (א0ש72 א\צהא) ;
 חתזדטזא ;
 חתזדטז א ;

 חתדעמשא ('***  ךלשמהל לדכ תעעסטתא שטקה')
 תחתזא ;

=:428101 50% 
 תטפמצ (א₪72/0 >צ4) ;

 5401 (-19, (* ךסמ תקיחמו ןמסה תבצה *)
 חתזדת]א ('אאא ןכומ ךרועה');

 חתזעמשא ('*** | הלעמל תגצומ תיחכונה הרוטה');
 טתדצדמא ('00תשע01-6 לע ץחל ,םליסל ילב קיספהל ידכ'))

 אתה סע
 תתקמ\ץ

;(1 ,24) 5401 
 חת178 (':תחתא תורשפאב רחב');
 טתדומ ('ע(ךגטדת) , 1058(1ת0) ,

 ו(וק0זזאב) , 5051צ04) , ?(0294)') ;
 תמגפזא (020ת4708) ;

 6458 סקס 108 0
 !?': תלת;

 '7': תתסזא (* הרבעה *)
 חא1ד8 ('?ריבעהל תורוש המכ');

 תוגסזתא (א15248 5ז0801) ;

)70( 

)75( 
)76( 



 ך:=

 אדסט
 טאדומ אסצ םסע (אסטתצ2 אצ) גאס

 (1 < אז5ת4ת 510801) עס
 תעסזא

 אגדמא 5טתג (א0טקד2 אצה ;
 ך:= 1

 אפ ;
 ךח אסצ םסע (אסטצ2 אגצאא) ךחפא

 אתה 5זשוג
 וכ

 תססזא
 אפ (1

 טתדדממא ('םייקה ץבוקה ףוס'):
 10 110810/:= ץאטמ

 אפ
 קאפ ; (* הרבעה *)
 'א': תא (* הקלחמ *)

 טתדעמ ('?קוחמל תורוש המכ'):
 תטגפזא (עו1ד5קגת 51001) ;

0 =:17 
 טנא אסצ עסע (אסטמו2 אגצאמ)

 גאפ (1 < אזפפגת 50001) 0
 תטסזא

 תתאפעא (אסטמו?2 א3צ4) ;

 ך:= 1

 אפ;
 דת אסע םסע (אסטמצ>2 אהצא4) עא

 אתה 5וזתא
 וכ

 תאסזא
,20-) 5401 

 טחדחמ]א ('םייקה ץבוקה ףוס'):
 10 1210810/:= תש

 אפ
 אפ ; (* הקלחמ *)

 '7': תפסזא (* הפסוה *)
 טקזדממא ('  ךנוצרכ תורוש ףסוה'):
 טתדדת]א ('00ת8ע01-2 שקה םויסל'):

 תתוקמהד
 טתזדממא ('(2) ירחא וא (1) ינפל ףסוה')(;
 ו תיחכונה הרושה ');

 טתנצתזא ('
 דק (ךפטטטה='') גאפ אסצ 10 110ד0ע דוא

 עצסש חה:
 אד אסע עס 0

 תגדחא פחתה (1אעט1)
 דע (דפאש1'=04' ) גאפ אס 10 11040 ךאפצא
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 (169) אעסט 5זחתו4 ;
 (170) דע אסד םסע (אסטשצ2 א\צא) דצזחמא

 (171) אתה פחת
 (172) תעפמצ (1אפט1)

 (173) אפ ; (* הפסוה *)
 (174) 'פ': תפתסזא (* הכלרעה םויס *)

 (175) ותדדמ( 5% אסטמשק 2351\08,' :שדחה ץבוקה');
 (176) דע אסצ 20 10₪10/ חמא

 (177) אצסט 509 ;
 (178) טאדזמ אסד טסס (אסטמצ2 אגצגא) 0

 (179) עתגדחא 5טת (אסטפע2 אצ4א) ;
 (180) 50 \תז6ה\:= ץתטמ

 (181) אפ (* הכלרע םולס *)
 (182) אפ (* 64858 םולס *)

 (183) טאצדמ 50 101 (* תחקמגץ *)
 (188) םאפ (* תודוקפב לופלט *)

 (185) קתססמסטאמ |ץדקטמ םאצ4;
 (186) גת :
 (187) ד: דאז

 (188) תא
 6189) חתדדמא (!יייידיי ?םילקה ץבוקה לש םשה והמ');

 (190) תתגסמא (5881 אסטמד2 אצ4א) ;
 (191) תספסצ (אסטמע> אצה, 5 אסטד2 אצה,

 (192) דע 160 דחאא
 (193) טחתדדתמא ('בוש הסנ .הז םשב ץבוק ןיא')

8 (194) 
 (195) ךידפט םטקאטססד

 (196) אפ

 (197) תמסזא (* תלשארה תלנכתה *)
 (198) אג5ג601 (-19,

 (199) חת1דמא | ('?טלפה ץבוק םש והמ'))
 (200) תחגפתא | (פחמא אסטמ]2 014358)

 (201) תמודצמ (אסטמש> סחגסהפה, 5המ1 אסטמד2 0058) ;
 (202) תתפמד

 (203) טתנצמסא ('(ם) אל וא (א) ןכ הנע ?ץבוק םילק םאה');
 (204) תפוסעא (ד58008)

 (205) טאדדת 1500( /ג='א') 05( \='1'') ;
 (206) ךע דפת/ג='ע' פא

 (207) תפסזא
 (208) טחטתזעמשא ('ךנוצרכ תורוש ףסוה');)

 (209) חעדצמשא ('60מ6ע01-2 שקה םויסל'))
 (210) וחוד₪ אסד םסע 00

 (211) תגדמא םזחתה (1אפטצ)
 (212) אפ
 (213) כ

 (218) דקטמ תאה\צאא
 (215) ו ךיחז א ;
 (216) יז ;
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 (217) טתדדמזא | ('*** שדחה ץבוקה לש ןכות');
 (218) 4 (אסטמד2 040458)

 (219) עא.

 :רבסה

 .תלשארה תינכתה (197)-(219)

 לע ףלעסב ,9 קרפב רבסוהש לפכ ,ןמסה םוקלמל הרודצורפב םלשמתשמ (198)
 הדומעב ןמסה תא םקמל הרודצורפה לש הדיקפת .ףוסמב הטילשל תורודצורפ
 ךסמה תא קוחמל םיצורש ןייצמ ילללשה ןמיסה .ךסמב 19 הרוש לש הנושארה
 .ןמסה םוקימ ינפל

 םשה תא אורקל רשפא הבש תכרעמל קר תומלאתמ ולא תורוש לתש (200)-(201)
 הנתשטמכ וב שמתשהלו (200 הרוש) עוציבה ןמזב שדחה ץבוקה לש ינוציחה
 .(201 הרוש) תמחת17מ תדוקפב

 ,ם וא א ,תחא תואב בלשהל רשפא .הלאשל הבושת םישקבמ הז עטקב (202)-(205)
 רדגומ 19180 הנתשמהש ןויכמ .10 וא אמא :המילש הלמ בותכל םג רתומ ךא
 . וא א לרחא בתכנש המ לכ םיטלוק ןיא ,080ת גוסכ

 רשא ,הפסוה תלועפ קר תרשפאמ תינכתה ,םילק ץבוק ןלא םא (206)-(212)
 הרודצורפל םירבוע | .(211)-(210) תורושב תיביטרטיא הרוצב תעצובמ
 ץבוק - ןאכ ,והשלכ א לילמת ץבוקמ םיוות תארוקש ,(76-87) תגדמא סזחתו\
 ,(82 הרוש) 14/ םשב הנתשמ ךותל תישענ דרפנב ות לכ לש האירקה .ךאעטצ
 ץבוקב הרוש ףוס לש ןמיסל םיעיגמ רשאכ .שדחה ץבוקב וּותוא םלבתוכ דימו
 הז ות לרחא דע עיבצמה תא םלמדקמ ,(80) %א-מ הקתעהה תא םימילסמ ,% טלקה
 .(86) שדחה ץבוקב הרוש ףוס ןמלס םיבתוכו (85)

 הרודצורפל םלארוק םילק ץבוקב לפטל שקבמ | שמתשמה םא (213)-(214)
 תכרעמל תדחולמ הדוקפ םיעצבמ וז הרודצורפב .(185-196) 11עטמ 3א\צאא
 / .תלנכתה תא םיצירמ הבש

 הרושב םלארוקש םילקה ץבוקה לש םשה תא 205%% הדוקפב םיללוכ (191) הרוטב
 ץבוקל תעפמַז תוטעל םיסנמ םא .םיקלספ לנש לרחא 1 רטמרפה תא םגו (190)
 תכרעמל הרומ 1 הנתשמה .האיגש תעדוה עוציבה ןמזב םילבקמ ,םללק וננלאש
 תא ךכב קיספהלו ללילש ךרע 1-ל תתל אלא ,האלגש תעדוה חולשל אל הלעפהה
 םללק ץבוק ןלאש עידוהל (193) הרושב רשפא ךכ י"ע .תינכתה לש עוציבה
 ךדקטמ םחקאטעסצ הרודצורפל םירבוע םייק ץבוקה םא .תלנכתה תא םילסל ךכבו
 \ : .דרועה תודוקפ תא םגרתל ידכ ,(88-184)

 :ץדקשמ תטקאטשסע הרודצורפה (88)-(1848)

 םיל?חתמ .תורחא תורודצורפ םג םכותב ,םידחא םיקלחמ הלונב וז הרודצורפ
 עגדתא 5808 הרודצורפל דואמ המוד איה .(11-30) 018% הרודצורפה עוציבב
 :הלאה םייונישה םע ,םדוק ונראיתש

 .אסטמד2 0132258-ל אלו ףוסמל א לילמת ץבוקמ הריבעמ איה .א
 .הרוש ירפסמ הפיסומ אלה הביתכה ןמזב .ב
 .תחא הרוש קר אלו ץבוקה לכ תא הקיתעמ אלה .ג
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 בילה אוה ,ךלשמהל .שמתשמה ןויעל ךסמה לע םיגצומ םללקה ץבוקהמ םינותנה

 םלחתופ כ"חא .((100) הרושב תתגסםא הדוקפה תאצות להוז) תתצטתא | שיקהל

 .078% הרודצורפב ופוס דע ארקנש רחאל רגסנש ,(102) םייקה ץבוקה תא

 ךסמב הפוא םיגלצמו םייקה ץבוקב הנושארה הרושה תא םלארוק הז בלטב

 הרושה ףוס דע ץבוקה ןמ תארוק (60-75) וז הלועפ השועש הרודצורפה .(107)

 הז הנתשמ .הרושב םלוותה רפסמ תא (70) 150.8 71/11 הנתשמב תרמוטו

 .טדחה ץבוקה ךותל הרושה תביתכ ןמזב ותוא ךרטצנ ?כ ,ילבולג הנתשמ אוה

 םיבתוכ .תומוקמ 80 תב איה (58084 א00808ד7) ךסמה לע תגצומה הרושטה

 הרושטה ןמ םיוות םהב וראשי אלש ידכ (71-72) חוור לוות םלקלרה תומוקמב

 תא הגלצמש | ,111124647 5זחא הרודצורפל תארוק וזה הרודצורפה .תמדוקה

 7 .(74 הרוט) ךסמב הרוטה

 לכב הנוסארה תואה תא םיגלצמ .דרפנב הדוקפ לכב תלפטמ וז האלול (108-183)

 לולסמ עבקנ שמתשמה תבושת יפלו (112-111 תורושבש טוריפה לפל) הדוקפ

 .תינכתה עוציב

 םש (31-42) 25 הרודצורפל םיפעתסמ (הלאש ןמלס) ? איה הבושתה םא (115)

 .תונושה תודוקפה תוראותמ

 הצור אוה תורוש המכ שמתשמה תא םילאוש (הרבעה) 1 איה הבושתה םא (116)

 .םאתהב םלריבעמו (117) ריבעהל

 וז הרבעה .570א) אס0080817-ב ולשכע תאצמנש הרושה תא םירלבעמ הליחת

 ללבולגה הנתשמה תא תלצנמ אלה .(50-59) א10ע 580 הרודצורפה ?"ע תישטענ

 תעדל ידכ ,580אג א0080811 הרושב םלוותה רפסמ תא ליכמש יודפת דגטנא

 לא 51084 א0080817-מ םיריבעמש הרושה םא .טדחה ץבוקב בותכל םיוות המכ

 ,תואבה תולועפה תא עונמל של ,ץבוקב הנורחאה הרושה איה 02

 :האלגש לבצמ תורצול רשא

 לדכ | .81084 א06080817 ךותל םייקה ץבוקה ןמ תפסונ הרוש לש האלרק .א

 עסת(א0טמַע> א\+44) לש בצמב םיאצמנ םא (127) הרוטב םלקדוב תאז עונמל

 .את4 ןח הרודצורפה תא םיעצבמט ינפל

 תלנכתה םולסב םיאצמנ רשאכ 88084 א0080817-ב תאצמנש הרושה לש הביתכ .ב

 לכ וז האיגש לנפמ ןגהל השק .התוא ונבתכ רבכש ףא לע שדחה ץבוקה ךותל

 הנורחאה הרושה תא ונרבעהש ןכתי ,1808 אוה ₪0(א0ע872 א4צ34א) םא םג

 ץבוקב התוא ונבתכ אל דוע לבא ,580אג א0080811-ל םייקה ץבוקה ןמ

 ךא08 ךרע תתל אוה ןורתפה .תלנכתה םויסב התוא בותכל ךלרצ זאו שדחה

 ץבוקב הנורחאה הרושה תא םיריבעמש לרחא 10 110810 :נאילובה הנתשמל

 וא ,((57)-(58) הרוש) %0טש2ַ 0842458 לא 5104 אס060817-מ םללקה

 שדחה ץבוקה לא םייקה ץבוקה ןמ הנורחאה הרוסה תא םיקיתעמש ירחא

 תאלרק םע דימ 10 1108100 הנתשמל 1א08 ךרע םינתונ אל .(133 הרוט)

 .(א84 5%חתג הרודצורפב) הנורחאה הרושה

 הרוטה תא הליחת םיריבעמ .תורוט ם ריבעהל שקבמ טמתשמה (119)-(126)

 לא רשי םללקה ץבוקה ןמ תופסונה תורושה תם-1 תא כ"חאו (120) תלחכונה

 .(121)-(126) שדחה ץבוקה
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 .ץבוקב תורוש שי דוע לכ ,ולא תורוש רחאל האבה הרושה תא וב גיצהל ךירצ ,תופסונ תורוש ת-1 םע ךסמב העיפוהש הרושה תא שדחה ץבוקל םירלבעמש רחאל (127)-(128)

 .(133) שדחה ץבוקל 5084 אסס₪60817 לש ןכותה תא תפסונ םעפ קיתעהל הסננ אלש ידכ ץסטמ-ל 10 1108104 תא םיכפוה ,רוכזכ .(132) שטמתשמל תאז םיעידומ םילקה ץבוקב תורוט וראשנ אל םא (132)-(133)

 .שדחה ץבוקב (140-145) ןתוא בותכל אלו םליקה ץבוקהמ תורוש ת-1 אורקל .ב .ךסמב תגצומש הרושה תא שדחה ץבוקה לא ריבעהל אל .א :תולועפ יתש עצבל ךירצ תורוט ם קוחמל לדכ (136)-(154)

 .םללקה ץבוקהמ האבה הרושה תא ךסמב גלצהל ךירצ יסופיט הרקמב (146)-(147)
 .((152) הרוט) ךתטמ-ל 10 לנא:לובה הנתשמה תא םלוושמ ,סתטאה ךותמ כ"חא בותכל הסנת אלו וז הדבוע עדת תינכתהש ידכ .(151) שטמתשמל תאז עידוהל ךירצ ,םייקה ץבוקה ףוסל דע תורוש םיקחומ םא (148)-(153)

 .(168-169) שדחה ץבוקה ךותל תיחכונה הרוטה תא בותכל ךירצ ,םדוק םש התיהש הרושה לנפל תוטדחה תורושה תא םלסינכמ םא .(166-167) שדחה ץבוקה ךותל ךסמה ןמ תורוש קיתעהל םיבייח ,הרקמ לכב .(164-165) דימ שדחה ץבוקה ךותל תיחכונה הרושה תא םיכתוכ ,תלחכונה הרושה לרתא תושדחה תורושה תא ףלסוהל הצור אוה םא .(158-162) תלחכונה הרושה ירחא וא לנפל ןתוא ףלסוהל הצור אוה םא תעדל םיבילח ךא ,ףיסוהל הצור שמתשמה תורוש המכ תעדל ךירצ אל הפסוה תלועפב (155)-(173)

 .(172) תאפע] הדוקפב הז גתמ םיבכמ ךכ םטל .1(209אקש1) תא ליעפמש 60ם5201-2 לש השקה י"ע תורושה תסנכה תא םימייסמ לכ ,(םישקמה תולמ) ךאקטצ ץבוקב 20ע בצמ רצונ הפסוההמ האצותכ ,לבא .תורוש תפסוהמ האצותכ תורקל לוכי אל םייקה ץבוקב קסש לש שטדח בצמ ,הרקמ לכב .(170-171) ךסמב השדח הרוש םיגיצמ ,₪0ח לש בצמב םיאצמנ אל תורושה תפסוה ינפל םא
 .(180) הכירעה םויס תא ןילצמש גתמה תא םיקללדמ ןכמ רחאל .(178-179) םייקה ץבוקהמ תורושה ראש תא םיריבעמו (176-177) רבכ ותוא ונבתכ אל םא טדחה ץבוקה לא 5חעת\ א0000011-ב תאצמנש הרושה תא | םיבתוכ ץבוקב | לופיטה םולס ןמזצב (174)-(181)

 .ךרעש םייונלשה תא קודבלו וב ןילעל לכול שמתשמהש ידכ (217-218) שדחה ץבוקה תא ךסמב םיגיצמ תינכתה םויסב .קלדנ 807 43108 גתמה רשאכ קר השענ 06 כ"ע יופכ םולס תמועל) תינכתה לש ליגר םויס (183)
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 םלל?גרת 4

 תולאש 21

 עוצלבל השדח הדוקפ רטפאי אוהש לדכ םגדוהש ךרועה תא הנשת ךיא (*) (1)

 .םלוות תוזורחמ לש הפלחה

 5/ 11021 2 :הדוקפה הנבמ

 ,תיחכונה הרושטבשט 1 תזורחמב רשא םיוותה לש הפלחה איה הלועפה

 .11.071802272 תזורחמב רשא םלוותב

 תורוש ןלב עונל רשפא היהיש לדכ ךרוע רובע תינכתה תא תונטל ךילע (*) (2)

 גלצהלו ךרעמ ךותל םייקה ץבוקה תא סינכהל רשפא .רוחאלו םלנפל ליללמתה

 תודוקפ תא .הרושה רפסמ ןתינ תחא לכ שארבשכ לילמת תורוש 15 קר םעפ לכב

 .ךסמה תיתחתב גיצהל רשפא ךרועה

 :תואבה ךרועה תודוקפב שמתשה

 .תורוש ם םדקתה |? ם

 .תורוש ם רוחאל עונ | ם

 .(ללוכ) ם2 הרוש דע ם1 הרושמ קחמ כ 12

 וא ,("") ?נפל תורוט ם ףסוה 4 +3) ם

 .תיחכונה הרושה ("4") >:רחא +4) ם

 ו 002872-ב 140702271 ףלחה 6/4 0103028771 /11 0180272 1:2

 .ם2 הרוש דע ם1 הרושמ

 .םללס ּם

 רבעומו דוביעה תעב ךרעמב קזחומ ץבוקה לכ יכ ,הצוחנ הנלא רבכ 7 הדוקפה

 .הכירעה םולסב שדחה ץבוקל ולוכ

 תולנכת 2

 ףוסב דחא חוור םיש .ץבוק ךותל םליאבה םלטפשמה תא ןלעטתש תינכת בותכ (1)

 .השדח הקסלפ לכ ינפל םיחוור לנשו טפשמ לכ

 דזמ טצסא4ד16 עז,טסדתסא16 תדאג 60קטלמת 15 4 א\6חדאמ אגד טפפפ

 0780816 01800115 10 א\א1קטז \זיח אד םאקתמפפמכ דא ג 6

 עסא% 4600ת21א6 10 52001ע16 ת,ם8 דא 4 עתעסתדתתא1דאמס טגצ. 5

 אפ \דא דאד5 1א תחנת.

 עדתפצ סע 412 דחפ 00קטץמת 18 4 ו 0זאמ. ץחד5 אתגאפ 12 63א קתמתעסתא

 סאתצ 7058 4071717185 עסת נסא מ 84516 62211 דדדמ5 הגטפ תתמא

 5200121040 עפד6אתפ 1א10 חח 1 זדאש

 5000אפצ , חש 60 עטדמת 15 40016. דפ ןווגא5 דצ\ל 0א65 5דת78פ ,

 177 00אצ1אטמ5 20 תטא וונימסטע סטניפדסמ ךאעמאעמתמאספ .

 ךתזתסזצ , דע 158 עתתסדתסא10: דחהד 18, 12 18 אגעמ טע 0ע עז

 61860175 4אפ תטאפ סא ע1010104. טאצ \

 עסטתדוצ , דחמ 00אקטעתת 15 ) 1 גאזקתטזג\1סא . 11 א\אדפט מפ

 הדג , אסד תצפד6גם טאחתסצ .

 ענעדה, אמ 00אקטדמת 6גא קתסתעסתא סאתצ מ עתס6פ558₪5 0ע געסדי10א ,

 5078461108 , ןז/ידפז.164210א, כ1ט1510א גאפ 001508, א גפסזס0א

 10 עגדג לתגאפעמת תאווממא 00
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 פזאדה, סא (ךזמ קתס6תןומת ) 71 קפתמקהתמ ג ענאזצמ 5000 סע
 חש ה1.סאהתתמ 1אפדט1פטגבהב 5 (ג עקתס6844) עסת ךדחפ ו

 יס עס.
 דאאזןצ , דצמ 6ס0קטצפת 6%א פדסתמ דנמ קתתססתגא אצצמנא 115 סחא מאוסתצ
 גאפ ץחפא עסעמסא דע דתסטסה טאפמה 5 סא ענתטסצ10א סטפ עוצמת

.8 
 תורושב ותוא סיפדתו (1) הלאשב תינבש ץבוקה תא טלקכ ארקתש תינכת בותכ (2)

 הקסיפ לכב ןושארה טפשמה .טלקכ לבקל של הרושה ךרוא תא .תומוקמ א ןכרואש
 .תורוש יתש ןיב הלמ קלחל רוסא .הרוש לכב לשלמחה םוקמב ליחתהל ךירצ

 ,תחא הלמ לבקת תלנכתה .םהילע חוודתו ץבוקב םללמ שפחתש תינכת בותכ (3)
 :סיפדתו 00%90788 לשמל
 .עטקב העיפומ וז הלמש םימעפה רפסמ תא .א
 טלקכ שמתשה .הירחאש םיוותה 20 תאו וז הלמל םימדוקש םיוותה 20 תא .ב

 .(1) הלאשבש הקסיפב

 וז ךרדב .לילמת יצבקב שמתשהו 11 קרפבש (7) הלאשל תינכת בותכ (*) (4)
 .סקדניאב עיפותש הלמ לכל 20 לש ךרואב ךרעמ תרדגהמ ענמית

 -:תא ,והשלכ לילמת ץבוקב תאצומש תינכת בותכ (5)
 .תורושה רפסמ
 .הרוש לש ילמינלמ ךרוא
 .הרוש לש ילמלסקמ ךרוא
 .הרוש לש עצוממ ךרוא

 :טלקכ תלבקמש תינכת בותכ (*) (6)
 .תומושרמ בכרומה ץבוק םש *
 .8-ו ג םימלש םינתשמ "

 .8-620 :ןותנש חינהל רשפא .2 הדומעב םללתסמו 4 הדומעב ליתתמש הדשה לפל ןייוממ ץבוקה םא קודבל הכירצ תינכתה

 .הללע הנלעפת ןהש הרושה ינפל ,תדרפנ הרוש שארב דלמת הנבתכת תוארוהה .תספדמל תוארוהל הלעפהה תכרעמ י"ע הספדהה ןמזב הנמגרותתש תוארוה וב ףיסוהלו פללמת ץבוק םיקהל תרשפאמ תינכתה .תללגנאב לילמת ץבוק לש (70208%662) הספדה טלפ תנכהל תינכת בותכ (*) (7)
 *פמ הספדהה ןמזב תורוש ח לע גלד *
 *ץח םלחוור ם ראשהו השדח הקסיפ לחתה *
 0 תרתוכ ןיעכ אלהש האבה הרושה תא ץכרמ *

 .-מ תוחפ היהל בחורה םימעפל ןכלו הלמ ץצקל רוסא .תומוקמ 4 דע אוה הרוש לכ לש בחורה :4 :אלה םתועמשמש ,5-ו 2 םינתשמ ינש ובתכל לילמתה ץבוק תליחתב
 .הקסיפל הקסיפ ןלב תורוש 8 גלד .התרבחל תחא הרוש ןיב תורוש 85 גלד 8
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 14 קרפ

 תוצובק

 הצובק הרדגה 4

 ,לשמל | תואב .(0516058) םלמצע לש ףסואכ הקלטמתמב תרדגומ (566) הצובק

 םימצעה .רדחב םיאצמנש םיצפח תצובק למסנ 8 תואבו התיכב םידימלת תצובק למסנ

 .הצובקה ירביא וא ,(216ח0ת65) םיטנמלא םג םיארקנ הצובקה תא ם?בילכרמש

 :ןלהל הארנש יפכ ,הקלטמתמב התרדגהמ רתול תלבגומ לקספב הצובק לש הרדגה

 םלוות תויהל םילוכ* םה ,לשמל .גוס ותואמ תולהל םיבללח הצובקה ירביא .א

 גוס .םיגוסה לנשמ תולהל ם?לוכ* אל םה לבא ,םלמלש םלרפסמ וא 0845 גוסמ

 .(2858 1ץק6) סלסבה גוס ארקנ םירבלאה

 רדסב ןולמל םינתינו (0:81ת81) םלרדוס תויהל םיכירצ לקספב הצובק ירבלא

 עובקל רשפא לא לירהש ,תומושטרו םלכרעמ ללכה ןמ האיצומ וז הטלירד .הלוע

 ,לשמל סחייתנ .ורבחמ לודג וא הווט ,ןטק אוה םא המושר וא ךרעמל סחלב

 .1,2[5>]1,2[4] םגו 1,1[8<]1,1[4] :תיננ .2-ו . םיידמימ-וד םלכרעמל

 ,8-מ ןטק 2 םאה :5 ךרעמל 4 ךרעמ ןיב סחיה והמ רמול רשפא יא הזכ הרקמב

 םיליבקמ תודשל סחיב תורקל לוכ* המוד  בצמ .ול הוושט וא 8-מ לודג

 .5-ו 4 תומושרב

 תולהל םיבילח לקספ תצובק ?רביאש רמולו (ב)-ו (א) תושלרד םכסל רשפא

 הצובקש תורשפאה תא תולטבמ דחי ולא תושירד לתש .גוס ותואמו םירדוס

 רבלא ,םיוסמ ןולמ רדסב ?רהש ,תודחא םלמעפ רביאה ותוא תא לולכת לקספב

 .תחא םעפמ רתו* עלפוהל לוכל אל אוהטלכ

 אלה וז השלרדל הביסה .תמגמ גוסה ןמ תויהל םילוכי אל לקספ תצובק לרביא

 ,הצובקב ילאיצנטופ רבלא לכל תחא (31%) תיבלס תשדקומ בשחמה ןורכיזבש

 בשחמב םיגצולמ תויהל םילוכלש םיישממה םירפסמה תצובק לש הלדוגש העטב

 הצובק גצייל לדכב תולבלס לש יפוס רפסמ שידקהל רשפא לא .לפוסנלא אוה

 .לקספב התוא רידגהל רשפא לא םג ןכלו וז
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 תוצובק לש היל הרהצה 0.

 :הב םילולכ רשא ,םלרבלאה גוס לע הליחת ריהצהל של הצובק רוציל ידכ

 3-מ תחאב הצובקה ירביא ללכ תא ההזמ אוה .סיסבה גוס אוה טושפ םירבלא גוס
 :םיכרד

 .ץצקמ תרהצהב רדגוהש גוס וא 0808 ,לשמל :שארמ רדגומה גוסל תוסחייתה .א
 .הצובקה ירביא לכ לש טורלפ :היינמ .ב
 .רדגומ רבכ רשא גוס לש םוחת-תת תעיבק .ג

 םללתדוקנה רחאל דללמ 08 תרהצהב וא 128 תרהצהב עיפוהל הלוכל גוסה תרהצה
 .הצובקה םש לרחא םימושרש

 .הצובקה תרדגה תא ריבסהל לידכ תודחא תונכת תואמגוד גיצנ

 :(םלעבצ) הנושטאר אמגוד

 ךדצקמ
 ך?םץ\ תד5חסאז= ( כסא, 20, %001)) ;
 אטטד?גד דקמט\1א= 501 סח 2/4 15

 גת
 ךט1ךא: אטסע2ג'

 :םלבלש השולשב רדגוה 128%41% י:תצובקה הנתשמה ,וזה אמגודב
 אטטצ?2\] ץ20/18 לע -- כ"חא ,ך2ק/) ת1580א1 ארקנש גוסה לע םיריהצמ הליחת
 םלרלהצמ ףוסבל .128/ג 21580א] תא םיבלכרמ רשא םירביאה ןמ תבכרומה הצובקכ
 םלכרעה ןמ דחא תע לכב לבקל לוכלש ,יתצובק הנתשמכ 2מ/41% הנתשמה לע
 .אטצ2ג] 72804186 לש םיירשפאה

 הלרבלא טורלפ י"ע הצובק ראתנ ?אטטד?2גצ 7120/14 לש םיירשפאה םלכרעה םה המ
 לש םלרבלאה ןמ תובכרומה תולרשפאה תוצובקה תמישר .םיעבורמ םיירגוס ךותב
 וכרע ,128/214 יתצובקה הנתשמל ךרע שי רשאכו םא .הטמל המושר 2004 1501
 .ולאה תוצובקה ןמ תחאל הווש תויהל בליח

 םירבלא לנט תונב תוצובק םירבלא השולש תונב תוצובק
 [ גפסא, '24סט] [גפסא, 230, א6₪01]

 [ כסא , א001]
 [ דיס , א 001]

 םירביא 0 תונב תוצובק דחא רבלא תונב פוצובק
[ 0 ] 2 
 [ד 200 ]
 [א0₪01]
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 ןמ דחא הווהמ וז הצובק .(תחק6ע 56%5) הקיר הצובק תארקנ םלרבלא 0 תב הצובק

 .לתצובק הנתשמ לכ לש םיירשפאה םיכרעה

 לתלב ףסוא הניה הצובקה לכ ,בושח ונלא הצובקה לרבלא םלמושר ולפל רדסה

 :םיאבה תונויולשה תא םושרל לכונ ןכל .רודלסל םינתינ רטא םירבלא לש רדוסמ

 [6101. , כסא ,24110/] = [ גפסא ,די2400 ,א1601,] = [ 61101 121100 ,400] =

 [ 20 ,א 001. ,2004] = [ד24₪0% , 220 ,א0801,] = [ אפס ,א 110, 10/]

 (20%6: 56%6) המצועה תצובק איה סלסבה גוסמ בלכרהל רטפאש תוצובקה לכ תמיסר

 הווש המצועה תצובק לש הלדוג ,סיסבה גוסב םלרבלא א טל םא .סלסבה גוס לש

 .8=27 אוה המצועה תצובק לש הלדוג ןכלו 3-ל הווש א וז אמגודב .5-2% דגימת

 ,דחא בלשב ףא וא ,םיבלש ינשב תושעיהל הלוכי זא תצובקב הנתשמ תרהצה

 תרשפאמ םיבלש השולשב וא םללנטב הרהצהה .הלעמל םלמושרה םיבלש השולשב םוקמב

 .7ץצקמ-ב רדגוהש המ ךמס לע םינתשמ המכ רידגהל

 :םילבלש לנשב הרהצה
 ךצקמ

 ד2ט/\ תז500א1= (420%, 1241100 , 40801) ;
 גת

 ך2מ/\דא: 57 סע 7280 תדפאסאד

 :דחא בלשב הרהצה
 גת

 דא: 5 סע 20%, 7241107 , א40801,) ;

 :(תולתוא) הלינש אמגוד
 ךצקש

 071%07= 'ג'..'2';

 עד 0דצ01= 581 0 00
 גת

 5 א: אותנע2ד 0דצ0 ;

 ןאכ םג .68ג8 גוסמ םיוותה לש םוחת-תתכ הרדגוה 07101 הצובקה ,וז אמגודב

 וא םיבלש לנשל א10טםת-ו % םילתצובקה םלנתשמה תרדגה תא רצקל הלה רשפא

 תולתואה תצובק תא םיגצילמ %10/87-ו םלנתשמה .דחא בלשל וליפא

 .המאתהב תמיוסמ תבותכבו םלוסמ םשב תופתתשמש

 תוצובק לש היינב

 ךותב םלמשור הצובקה לרביא תא .?תצובק הנתשמל ךרע תבצה הנלה הצובק תילנב

 םלכילש הצובקה לרבלאמ קלח םא .המשהה תדוקפ לש ןלמי דצב םיעבורמ םילרגוס

 .א..צ ןומלסב שמתשהל רשפא ,לשמל צ דע א-מ ,סיסבה גוס לש םוחת-תתל

 :אמגוד
 צפמ

 צץסא= (תד סא , 5 , 5זד ד 51וד ,תדעדמצ ,סוצנוד פוד ,5הד פד ,פוצגמד)

 אסטטד24ד צגוותו= 587 09 צסא
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 גת
 צמאאד סמסת), 50ע 5חגטג, צשוגד וזאת: אטטטד2 17

 :םילתצובקה םינתשמל םייתלחתה םיכרע לש הבצה תודוקפ

 (1) צחאגצ 0מסת:= [תדפסא ,51ואד ,51.ד5ד ,תדטדמצ , 11151 ] ;

 (11) 50ע 5חגטסג:= [501587, ]| ;

 (דדד) צעאגצ אדפתגפ:= [58א1, 580(5000א1)];

 :בותכלו (1) הבצהה תדוקפ תא רצקל ותינ
 צמוגד 6אסמ:= [תדפ₪סא. . .6115₪1]

 .הזה הרקמב ןוכסלה ןיא לבא ,םוחת-תתכ בותכל ןתינ (11) הדוקפ תא םג

 םייוטלבכ עיפוהל םילוכל הצובקה ?רבלאש הדבועה תא המליגדמ (ךדד) הדוקפ
 תפסונ אמגוד .סיסבה גוסל ךייש יפוסה םכרע דוע לכ ,תולצקנופכ וא םייטמתלרא
 :ךשמהב הארנ ךכל

 גת
 0קדצ0ע: 587 סע ג...

 ןוז5עגת 2את1:
 םעסזא

 תמגס (ןוד5ת\ת גאתגד) ;
 סנידצסע:= [0 00( 'ג') + דת את:

 עאפ ;

 (0קא5('ג') רמולכ) '2' לש דוקה םוכס ,45011 דוקב לעופש בשחמ לע םידבוע םא
 .'2' ןיבל 'ג' ןיב אלהשלכ תוא לש דוקה תא ןתי 25-ל 0 ןיב לארקא רפסמו
 תואב ףלחול ?למיצדה דוקה ,דוק ותוא לע 088  תיצקנופ תא םיליעפמ רטאכ
 .תוא התוא תא ללכת 01101 הצובקהו ודל לע תגצומה

 :אמגוד
 טגת

 א: 58 0ק 5%

 א
 א:= [1..1+1, 12, 1*1 ]

 .3=1, 164 םא 12 ךרעה תא ליכמ א
 .3=1, 5 םא 15 ,12 םלכרעה תא ליכמ %
 5=1, 3 םא 15 ,12 ,5 ,4 םיכרעה תא ליכמ *א

 תוצובק לש האוושה 2

 תויקלח תוצובקו םילסחל םירוטרפואמא 1

 :תואבה תולועפה תא עצבל ןתינ םלמלאתמ (0ק6ת850%8) םירוטרפוא תרזעב
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 .תוהז ןה םא קודבל ?דכב תוצובק יתש ןלב האוושה .א

 .תרחא הצובק ךותב תלכומ תחא הצובק םא הקידב .ב

 .תמילוסמ הצובקל ךילש אוהשלכ טנמלא םא הקידב .ג

 :ןלהל תנתלנ םירוטרפואה תלבט

 רוטרפוא

 ול וימימ הצובקה ךותב ןמיסל לאמשמ הצובקה תלכה

 ול לאמשמ הצובקה ךותב ןמיסל ןלמלמ הצובקה תלכה

 .לנאילוב ךרע אלה הלבטב םיעיפומש םירוטרפואה תלעפה לש האצותה .א

 אוה לנאילובה יוטיבה לש וכרעו ,5 ךותב 4 לש הלכהל סחייתמ 2=<4 יוטלבה .ב

 4 ,םלילקתמ הז ?אנת רשאכ .5-ל םג ךייש 4-ב רבלא לכ םא קרו ךא תשא

 סחל  ,תוצובקה תרותב .2 לש (5ט5566) תלקלה הצובק (לטמתמ חתונלמב) ארקנ

 .455 :ךכ ןמוסמ הז

 אוה לנאילובה לוטיבה לש וכרעו , ךותב 8 לש הלכהל סחייתמ 8=>2 יוטלבה .ג

 ארקנ 8 םייקתמ הז לאנת רשאכ .4-ל םג ךילש 8-ב רביא לכ םא קרו ךא ץתטמ

 .4) לש תיקלח הצובק

 ,רמולכ .8=>2 םגו 8=<4 רטאכ םללק 8-ו ) תוצובקה ןיב ,תוהז וא ,ןויויש .ד

 .ךפיהלו 5-ב םג אצמנ 4 לש רבלא לכ

 רדוס ךרע תויהל בלית ?לאמשה דנרפואה ,1א רוטרפואב םישמתשמ רשאכ .ה

 תולהל בללת לנמלה דנרפואה .1 ול ארקנש ,סיסבה גוסל ךיישה (ילנידרוא)

 םא 7ת08 אוה לאנתה לש ינאילובה ךרעה .581 07 1 :אוה הלש גוסהש הצובק

 לש לנאילובה ךרעה תרחא ,ןלמי דצבש הצובקל ךייש לאמש דצב רדוסה ךרעה

 .24068 אוה לאנתה

 :ךתשמ אוה הטמל עיפומש ?אנתה לש ךרעה ,אמגודל
4 

 4 תא [1, 5,7..3]

 רורב רתוי אוה לאנתה לש םדוקה גוצללה לבא ,[5,7..1,3[=<]4] בותכל םג רשפא

 רשאכ ,הצובקל 8 לש םגו 4 לש תוכיישה תא ןמזב וב קודבל םלצור םא  .טושפו

 :תואבה תורוצה לתש ךותמ תחאב לאנתה תא תסנל שי ,8><24
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 () | [4, 9] <= [5,7..1,3] (5פ) | 2 1א [5,7..1,3] גאע
 2 1א [5,7..1,3]

 .רורבו טושפ רתול ןושארה גוצייה ,הזה הרקמב

 תבשחנ אלה זאו שארמ הרהצה ילב תינכתב עיפוהל הלוכי [5,7..1,3] הצובקה
 תינכתה ךשמבש הנתשמ רובע קר הצוחנ הרהצהה .(5685 00ת568ת5) ?תצובק עובקכ
 .5,7..1,3[=:42] לשמל ומכ ,המשה תדוקפ תרזעב הצובק גצייל לכול

 :האבה 748 תרהצה תמליקש חיננ
 גת

 א1,א2,א3,א4,א5,א6: פע 0ת 5%

 :ולאה תוצובקה תא הבצה תודוקפ תרזעב םינוב תלנכפתה ךופתב

 הצובקה רואית הצובקה ןכות םש
 הצובקה
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 20 דע ,6 לש תולופכ [6,12,18]

 תוצובק ןיב םיסחיִדי 2

 ףילעסב הגצוהש םיסחיה תלבטב שמתשנו ורדגוהש תוצובקה ןיב םינוש םיסהי חתננ
 .םיסחיה תלבטב םירוטרפואה רופסלמל םילמאתומ םיפיעסה ל?רפסמ .(]1

 :תוצובק ןיב תוהז - 1 רוטרפוא

 לוטלב לש ןימל דצב .71ת08 אוה א20..10,19,12,7..1[=1] יאנתה לש ךרעה .א
 םעפמ רתול והשלכ ךרע םושרל וא ,והשלכ רדס אלל םיכרע םושרל רשפא לאנתה
 1 ויב ךרע לכש ,אוה בושחה רבדהש ןולכמ ,האצותה לע העפטה ךכל ןיא .תחא
 דחא ךרע ףא עלפומ אלו םיעבורמה םילרגוסה ןיב תחא םעפ תוחפל אצמנ 20-ל
 .א1-ל ההז תמאב ןימי דצב הצובקה ,ןכל .הלא תולובגל ץוחמ

 ילנפמ ,קלר בשחנ 1..20 חווטה-תת .ת58 אוה א1..20[=1] יאנתה לש ךרעה .ב
 .ןוללעה לובגה ןמ לודג (20) ןותחתה לובגהש
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 :תוצובק ןיב ןויולש-לא - 2 רוטרפוא

 ןכלו סיסבה גוסב ללכנ אל 0 רפסמה לכ ,1תסח אוה 0,6,12,18[><%6] לאנתה .א

 .א6-ב תולהל לּוכל וניא אוה

11,1..20,11,3..9[><1] לוטלבה לש ךרעה .ב
 הלהת %1 הצובקה .תגזפח אוה א2,

 רדסל סחייתנ אלו תולוליפכה תא דירונש רחאל ,ןלמ* דצב הצובקל ההז

 .סחתלה ןמלסל וימי דצבש הצובקב

 :תרחא הצובקב תחא הצובק לש הלכה - 4 ,3 םירוטרפוא

 תווהמ (20 דע 5-מ) 5 לש תולופכה .7808 אוה %5<=א1 לאנתה לט ךרעה .א

 .(20 דע 1-מ) םלמלטה תצובקל תלקלח הצובק

 20 דע 1-מ םלמלטה לכ תא הליכמ 1 הצובקה .74058 אוה א1<=%א2 לאנתה .ב

 לכפוהה לאנתה .וז הצובקב םללגוזה םלרפסמה תא קר הללכמ %2 הצובקה רשאכ

 .תמא רמולכ ,1תטמ אוה א2=>1

 הצובקב םיאצמנ םניאש םלרביא א1 הצובקב שי .תגז5מ אוה [7]>=א1 :אנתה .ג

 לאנתהו הקלר הניא וז הצובק ,דבלב דחא רביא וליפא א1-ב של  םא .הקלרה

 ןויכמ ,%  הצובק לכ רובע ץאטמ אוה [7]<=א לאנתה ,ךדיאמ .םילקתמ ונלא

 םג אצמנ ,(דחא רבלא ףא הב ןיא השעמל) הקירה הצובקב םללקש רבלא  לכש

 .%-ב

 :הצובקל תוכליש - 5 רוטרפוא
-------0-- כ רוטרפוא

- -- 

 ךתטפ אוה "ג זא אנ" לנאילובה לוטלבה לש ךרעה ,1 הוושט 4 םלטה הנתשמה םא

 .74188 אוה "ג זא ץ2י"' לנאילובה לוטיבה לש דרעהו

 :הזה לוטיבה תא בותכל םיצורו רדוס גוס ותואמ םינתשמ םה א ,א ,1 ,1 םא

 (1 = א) אאפ (נ = א) אפ (א = א)

 :תרצוקמ הרוצב ותוא בותכל רטפא
 [1.1.א] = [א]

 הזה לאנתה תא
 (1= א) 05 (1 = א) 08 (א =<א)

 :ךכ בותכל רשפא
 א דא [1%]

 תוצובקב תולועפ 113
 מ  א)

 הגיצמ תלנכתה .תוצובק ןלב האוושה לע ססובמה םושלל םלגדנ האבה תינכתב

 לש תוליתואה ןמ ביכרהל רשפאט תויתוא 3 תונב םילמה תא אוצמל לידכ םתירוגלא

 .פ41.08 הלמה
 (1) | תתססתוא ענתטא אדז\ (סטדפטש) ;

002 | (2) 

 (3) 07 תזפחסאג = '4' ;

'5' = 40780084 07 (4) 

 (5) תקטגסק = ' 'ן

 (6) ווד1דו] םטפזחתג = 5.
 (7) | ץצפפ

 (8) 011401 = 02 ת150א4 . .07 000
 (9) טופ

010 :073 ,072 ,071 (10) 

 (11) וד1.4, ודה תקדתטא: 587 סת



 (12) אדפעגת וודא: 1. .אדז דא 253
 אנססת  ')13(

 (14) אדמה ןתקנתטא:= ['פ','','ג','ע','ס','1
 (15) ודעה ודז,1א:=1 ;

 (16) עסא 071:= 02 תנפחסאג 70 07 4080084 עס
 (17) עספ 012:= 01 תדפחסאב 10 07 30תתסאג 0

 (18) ךע 071 <> 072 חמא
 (19) קעסת 01=:073 תדפאסאב 10 02 ג0את0אג 0

 (20) דע אסע %013 דא [011,072]) זאעא
 (21) תפסזא

 (22) ודמג:= [071, 072,
 (23) דע (אזזמג <= אצתג 1פקדתטא) עטא

 (24) תפסזא
 (25) טאדצמ (071, 072, 073, תפטגסמ)

 (26) דע א1פפהת אדנ,1א= עוד דא תפפחטתג פא
 (27) תססזא

 (28) הת זיטזא ;
 (29) : ודנו תפפמשהג :=1

 (30) תאפ
 (31) וכ

 (32) 15948 ןוד1א:= אד5ג 1
 (33) עאפ

 (34) אפ
 (35) | אפ. ו

 :רבסה

 תויתואמ בלכרהל רשפאש תוישילשה לכ לע יתטלש ןפואב םירבוע וז תינכתב
 הלמה ךותב תלכומ ןהמ תחא לכ םא םיעבוקו '5' דע ''-מ לנלטלה תלבפלאה
 .התוא הסלפדמ תלנכתה ,תמיוסמ הישילש לבגל תיבולח הבושתה םא 0%
 רשא תולתואה 6 ךותמ תויתוא 3  תונב תורומתה לכ תא םיאצומ וז ךרדב
 120 אוה ?רשפאה תורומתה רפסמ .5,8,2,1,0,4 :תקדבנה הלמה תא תוביכרמ
 :תלנכתה לש טלפה ןמ תוארל לכונש ומכ ,(120=4*5*6)

 הזז הזא גמס 25 הנח גזא גמס 25 גוח האג גאס אפ 208 402 סא
 405 251 452 454 250 עגמ תגא גס אג5 תציג חנא וס תז5 חוה תות
 וס 5 סב סת סא 05 ₪5ב הפ פא 150 1.גזז ג גס 15 זז
 1 מס 85 1אג אז אס 15 0 108 108 105 184 151 58 0
 וגה את וגס אג5 ץוג וחח פוס מפ אנג ממ אגס אפ אסג סא סת

 אס5 ₪54 אפ אפת ₪50 סגז סגמ סא 025 סחה סתש סא סמ 0
 סא[ 015 סאה סוז סח 05 054 0581 052 05% 51 542 541 540 פא
 פחמ 54 580 514 518 51א 520 54 5אז 5 560 50 501 50 %

 תורוצב הלמ קרפנ וז תינכתבש ךכ לע הרומ 21808 )11 תינכתה לש םשה (1)
 .תונוש

 ,יניטלה תיבפלאה ךותמ הנורחאה תואלו הנושארה תואל תומש םינתונ (3)-(4)
 הווש 01 20700א) ךכיפל .58410% הלמה ,םיקדוב רטא הלמב תואצמנ רשא
 הלולכש (לנלטלה תיבפלאב המוקימ תניחבמ) הנורחאה תואה אלה יכ '5'-ל
 הקידבה תא תלנכתה ןמ תכסוח 01 20080א4-כ 5 תואה לש הבצהה .51.0% הלמב
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 לרתא לנלטלה תיבפלאב תמקוממ ןה:תויתואמ רתול וא תחאש תוישילשה לכ לש

 המוקלמ תניחבמ הלש הנושארה תואהש הלמ קרפל םלרחוב ונילה ול .5 תואה

 תא תונשל םיכירצ ונייה ,ץ התיה הנורחאהו לשמל 5 התיה לנלטלה תיבפלאב

 .םאתהב 01 46700א0-ו 07 3ת1580א4 םיעובקה לש םיכרעה

 העברא תלצנמ הלמ לכ .הרוש לכב םילמ 15 הנעפותש םיצור ,הספדה ןמזב (6)

 הנתשמה .דירפמה תוורל דחאו המצע הלשילשה תויתואל השולש :תומוקמ

 .הרוש לכב הנספדותט םילמה רפסמל ןוילעה לובגה תא עבוק אז1] תתפזות\

 תא תומיללקמש לנלטלה תיבפלאב תולשילטה לכ תא םירצוי ולא תורושב (16)-(22)

 :הלאה םלאנתה לנט

 .הללנשה ןמ תחא תונוט תויתואה .א

 ןיב אוה תולישילשה תא תובלכרמה תלבפלאה תולתוא | לש םוקלמה .ב

 .01 40100א4 ןיבל 07 1504

 תויתואל םאתהב הנתשמ 07 40100א4-ו 07 31580א לש ךרעהט ונרכזה רבכ

 ,תחא םעפמ רתול תמלוסמ תוא הללכמ וז הלמ םא .תקדבנה הלמה תא תוביכרמה

 .תחא םעפ קר התוא תוליכמש תולשילש ביכרת תאז לכב תלנכתה

 תלרוקמה הלמה לש תלקלח הצובק תווהמ הלשללשה תויתוא םא םיקדוב (23)

 .םיקרפמש

 עבקנש םילמה רפסמל הווש רפסמה םא .הרושב םילמה רפסמ לש הקלדב (26)-(32)

 . .הרושה תא סיפדהל טל ,שארמ

 תוצובק לש הרבגלאמ 4

 :תוצובק לש תוגוז לע תונוש תוירבגלא תולועפ שולט עצבל רשפא

 (586 טת1סת) תוצובק לש דוחלא .א
 רש- -םגסמ) תוצובק לש דוחלא .א

 .+ אוה ונמלס לקספ תפשב .תוצובקה תרותב 4 שץ 5 ןמוסמ דוחיאה רוטרפוא

 רשא םלרבלאה לכ תא הללכמש הצובקה אלה 5-ו 4 תוצובק לתש לט דוחלאה תאצות

 ןו תמרגאלד ארקנש ,יטמלכס רואיתב תאז גיצנ .ןהיתשב וא 8-ב ,2-ב םיאצמנ

. 
 ד

 :(76תת 218878מ)

 תסמ

 .) שט 5 = 50 4 :םייקש טוטרטשה ןמ תוארל רשפא ||

 .) לש תלקלח הצובק אלה 5 םא ןוכנ אוה 2 0 ת=א לוטלבה
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 ,8-ו 34 תוצובקה לש דוחלאל ךילש א רביאה םא קדוב "א 1א (4+8)"  לאנתה

 לוטלבה ?"ע םג תקדבנ וז תוכ?לש .ןהלתשב וא ,5-ב ,42-ב אצמנ אוה םא רמולכ

 .(א 1א 4) 08 (א ךא 5) :ינאללובה

 (565 1ם602560510ם) תוצובק לש ךותיח .ב

 .* אוה ונמיס לקספ תפשב .תוצובקה תרותב ה 8 ?"ע ןמוסמ ךותלחה רוטרפוא

 םיטנמלאה תא קר הליכמש הצובק אלה 5-ו ג תוצובק לתש לש ךותלחה תאצות

 םגו 2-ל םג ךילש אוה םא 475 ךותיחל ךילש טנמלא ,רמולכ .5-בו -ב םיפתושמה

 .אבה טוטרשב גצומ ךותלח לש יטמלכס רואית .5-ל

 ּת 8

 ת8

 אלה 5 םא ,75 = 5 :םייק םג ךכ .2708 = 872 ןויוישה םייקש ךכמ דומלל רשפא

 ןה 8-ו 4 םא קר 405=ָש לבקנ ,הקיר הצובק ןמסמ 6  םא .2-ל  תיקלח הצובק

 ןיא רשא ,תוצובק ןה (06ט811ק 86 5665) תורז תוצובק .תורז תוצובק

 :אבה טוטרשב גצומ תורז תוצובק לש רואלתה .דחא ףתושמ רביא אל ףא ןהל

 הקלדב .8-ב םגו 8 הצובקב םג אצמנ א רביאה םא קדוב "א 1א (8*4)"  יאנתה

 .(א 1א 4) גאס ( א 1א 8) :יאנתה י"ע תישענ הלוקש

 \כ65 ע111656ת086) תוצובק ןלב שרפה .ג (566 21++626ת06) תוצובק ןלב שרפה .ג

 .(סונלמ) - ןמיסה אוה לקספבו תוצובקה תרותב טרפהה רוטרפוא

 רביא לכ הליכמש הצובק אוה 5-ו 4 תוצובק ןיב (לסחלה םילשמה וא) טשרפהה

 גצומ 8-ו 4 תוצובק לש שרפהה לש טמכסה רואלתה .5-ב רבלא ונניאש 1-ב

 .טוטרשב

8 \,/ 
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 :םלאבה םלרבדה תא טוטרשה ןמ דומלל רשפא

 .2-4=4-2=6ַש :םילבקמ זאו 8=2 םל?ק םא אלא ,5- :ל הווט ונלא ג-5

 4  םא 4-ל הווש 2-8 :רחא חתוסלנב .ה5=ָש םא וא ,2=ש6 םא 4=4-2

 .תורז תוצובק
 .\=8 :ש הרקמה תא םג ללוכ ג פיוטיבה .255 םא 3-5=ס

 (א 1א ) גאפ אס (א דא 8):יוטלבל לוקש 8 1א (4-ם) :ינאילובה יוטלבה

 ןה 5-ו

 תוצובק לש הרבגלא למושלל 1

 ידכ

 1-מ םירפסמה תוצובק ןה ולא .םדוק ףיעסב הנתינש %6 דע *1 תוצובקה

 לש הרדגהה יפ לע אמגודב שמתשנ תוצובק לש הרבגלאה אשונ תא רלבסהל

 20 דע

 .המאתהב 6-ו 5 ,4 ,3 ,2 ,1-ב םלקלחתמ רשא

 םהינשב וא 3-ב ,2-ב םלקלהתמה 20 דע 1-מ םלמלשה לכ תצובק אלה 3 .א

 :ןכל .דחל
 א2+א3 = [2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20]

 :ןכל .8א%2=<6 םללקש ןולכמ ,%2+2=%6

 א%6+2 = [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]

 :דוחלא תלועפ תרזעב %2 הצובק תונבל רשפא

 א2 =< [] (* הקלר הצובק *)
 קסא 1=1 10 20 0

 דק אס1 ספפ(1) ץחמא
 א2:=

 םגו 2-ב םג םיקלחתמה 20-ל 1 ןיב םלמלשה םלרפסמה לכ תצובק אלה 3
 3-ב םגו 2-ב םג קלחתמש רפסמ לכ לכ ,%א6 תצובקל הלוקש וז הצובק .3-ב
 תדוקפ תרצעב %א6 תצובק תונבל ןתלנ ןכל .%2*%א3=%א6 ,רמולכ .6-ב םג קלחתמ
 .א%3*%2=:6  המשהה

 םגו 3-ב םג םיקלחתמש 20-ל 1 ןיב םימלש םירפסמ לש הצובקה אלה 6
 .א6 83 :ש ןולכמ ,83*%א6=%א6 :א"ז ,א6-ל הלוקש וז הצובק .6-ב

 .6-ב םגו 4-ב םג  םיקלחתמש 20-ל 1 ןיב םימלשה לש הצובקה אלה 6
 .א4*א12[=6] :ןאכמו

 .6-ב םגו 5-ב םג םלקלהחתמש 20-ל 1 ןלבש םילמלשה לש הצובקה אלה 6
 5-ב םג  קלחתמש רתולב ןטקה םלשה לכ ,א50%א86=ש רמולכ ,הקיר הצובק יהוז
 .א5*א6=[ ] :ךכ תאז םושרנ .30 אוה 6-ב םגו

 םלרפסמה א"ז ,2-ב םיקלחתמ אלש 20-ל 1 ןלב םימלשה לש הצובקה אליה 2
 ,ןכל .םייגוז-לאה

 א1-א2= [1,3,5,7,9,11,13,15,17,19]
 :ךכ וז הצובק תונבל ותינ

2:12 

 עקסת 1=:1 70 20 0

 דק אסע ספפ(1) חעא
 א2:=%א2-[1]
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 .א26%1 ןותנש ןויכמ ,א2-א1=[]  .ט

 אל לבא 6-ב תקלהחתמש 20-ל 1 ןיב םלמלשה תצובק תא הליכמ %6-א5 הצובקה .ל

 .א6-א5=%א6 לבקנ ,א6ה0%א5=ַש םייקש ןויכמ .5-ב

 תוישילש רוציל םיצור ,םדוקה ףל?עסב הב ונקסע רשא ,קנתטא 180 תינכתבש היננ

 :יתצובק הנתשמ לע רלהצהל ךירצ ךכ םשל .תחא (ץסשש1) העונת תוחפל תוליכמש

 לאטסב: 5₪7 0עת '2'..'4';

 דאטסע:= ['ג', 'ע', 'ד', '0', 'ע'] :וז המשה תדוקפ בותכנ תינכתב

 :(23) הרושב ינאילובה יאנתה תא ךכ ביחרנ ,הלשללש םיסיפדמש ינפל
 (1ז1 <= ודב ת1תטא ) גאפ (אזתג * דץאטסע <> [] )

 םגו את תקדתטא לש תיקלח הצובק היהת 114-ש הזה בחרומה ?אנתב םישרוד

 .תחא העונת תוחפל ליכתש

 תולו לש תול?ומ?דקה רדס 5

 לש תויומידקה רדסל ההז תוצובקל תומילאתמה תולועפה לש תויומלדקה רדס

 תחתמ ווק ונכשמ השגדה םשל .ןלהל טרופמש לפכ ,תוליבקמה תויטמתיראה תולועפה

 :תוצובקל םג המלאתמה הלועפ לכל

 אס
 * / םנעט אספ אפ

 ן+
[ 

 > < א 5 4 < >=

 .14.3.1 ףיעסב הגצוהש %6 דע %1 תוצובקה תלבט יפ לע תואמגוד יתש גיצנ

 :וז ךרדב בתכת 3-ב םלקלחתמה 20-ל 1 ןיב םילגוז-לאה םלרפסמה לכ תצובק .א

 לש וזמ ההובג ךותלח לש תומידקה תמר .א1-א2*א3 :ךכ אלו (%1-א3*)2
 -:ןיבש שרפהה תא הליכמה הצובקל ליבומ ינשה לוטיבה ןכלו שרפה

 ,20 דע 1 םוחתתב םלמלשה םירפסמה תצובק *
 םגו 2-ב םג םיקלחתמה 20-ל 1 ןיבש םימלשה םירפסמה לש ךותלחה תצובק *

 .3-ב

 :ןלהל טרופמש יפכ ,תונוש תואצות םלנתונ ורכזוהש םייוטיבה ינש
 (א1-א2)"א3 = [3,9,15]

 א1-א2"א3 = [1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20]

 5-ב םיקלחתמ אל םגו 3-ב םיקלחתמ אלש 20 ןלבל 1 ןיב םלמלשה תצובק .ב
 %א1-(83+א5) לוטלבה *"ע תנמוסמ
 178% לוטלבה י"ע וא

 :הרעה

 רשאכ א1 82 םא %א2-ל (2עסק6ש 580565) שממ תלקלח הצובק תארקנ %1  הצובקה

 לש הביתכ *"ע לשמל ,הרלשל* הרוצב הז בצמ ןילצל רשפא יא לקספב .א2><1

 ללב רדהמה לע הסימעמ התילה תאזכ הקידבש ,ךכב אלה וז הלבגהל הבלסה .2

 רךירצ ,הז בצמ קודבל וא ןיליצל םיצור רשאכ .הלש שומלשה תמרל היצרופורפ םושטש

 .(א1<=א2)*(א1<>א2) :לנאללובה לאנתב שמתשהל
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 תו ַק לפ/טלק 4

 וא אורקל ךירצ אלא ,הצובק לש רישל טלפ/טלק עצבל תורשפא ןלא לקספ תפשב

 לכ לש סיפדת ,לשמל לבקל לדכ .הז רחא הז ,דרפנב הצובקה לרביא תא בותכל

 .הצובקכ רדגומ 2 רשאכ 4(78115) בותכל רשפא לא הצובקב רביא

 םיקדוב טלפה ןמזב .הב ופתתשלש םיצורש םיכרעה תא הצובקל םיסלנכמ טלקה ןמזב

 סלסבה גוס .הצובקל םיכילשש הלא תא קר םיסיפדמו סלסבה גוסב םירבלאה לכ תא

 .בשחמ ותואב םלרדגומה םיוותה תרדס לש וא םימלשה לש חווט-תת תויהל לוכל

 גוס ,תאזכ הלבגה ןלא םא .הצובקה לש לדוגל הרומח הלבגה שי םימיוסמ םירדהמב

 .(0848-כ ותוא רידגהל רשפא ,רמולכ) םיוותה תרדס לכ תא ללכהל לוכל סיסבה

 לרבלא לש טלפ/טלק תוטעל רשפא לא ,הילנמ י"ע ראותמ הצובקה לש סיסבה גוס םא

 םיללכושמ םירדהמ םנשי) דוחל םהמ דחא לכב םילפטמ רשאכ ולליפא ,הצובקה

 םתוא םגרתל ,תורפס וא םלוות טלקכ אורקל אוה דיחלה ןורתפה .(תאז םלרטפאמש

 ןמזב תורפס הוא םלוותל הרזח שדחה גוסה תא םגרתלו תינכתה ךותב שדחה גוסל

 .0458 תדוקפ תועצמאב וא 09ת2 היצקנופב שומלשה י"ע תאז תושעל ןתלנ .טלפה

 סחללתנ .תוצובקב שופיחו הקלרס תונלייפאמה תוינכת לש תודלש לתש גיצנ התע

 עטקב .סאגת וא 1אעע6עא לש הווט-תת אוה סלסבה גוס רשאכ ,לסופלטה הרקמל

 :בותכנ תלנכתה לש תורהצהה
0% 

 6/0 720770א = .
. = ₪08 60/00 

 ךצקמ

 ךגצ דטגסא = 6טטת 20₪10א. .6טטמ עזצסא
 506 אטוחנ12471 = פשע 0ע- +

 ץגפת

 אמשנע24: 506 אעטטד2471 ;

 :הקירס

 ךכ םשל .הצובקב רבלא לכ לע תרזוח הרגש ליעפהל םיצור רשאכ תישענ הקירס

 :וצכ הרודצורפב שמתשנ

 עתססמסטתמ עדקטמ אמטטש2ב (א: 506 אטטד2411) ;
 גת

 7: גד 1;
 תעסזא

 ץסת 1:= 0טטת דגסאצסא 10 6טטת קעצסא פ0
 דש 1 א א ךדחא

 קתס0855 (1)
 אפ ;

 טנמלא לכ יבגל תעבוקו הצובקה לרבלא לכ תא תקרוס 1120 אמ/ט722 הרודצורפה

 לכ תויהל לוכי 2ק1(00855) .אל וא 2קת1(00855) תא וילע ליעפהל םא הצובקב 1
 :א הצובק לש םיטנמלאה לע ליעפהל םיצורש ךללהת

 תת1(008550) תא ףללחהל לכונ הצובקה לרבלא לש הספדה אוה ךילהתה םא * 
 .אתַדַדמ(1:2) הדוקפב
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 1(2800858) תא ףילחהל שי ,הצובקה לש םירביאה רפסמ תא עובקל לידכ =

 הרודצורפה לש הנתשמ רטמרפ היהל אוה רשאכ ,00001+1=:00080 :הדוקפב

 המלש היצקנופל הרודצורפה תא ךופהל אלה תרחא תורטפא .ץדפטמ אחטטדל\

 .הצובקה לדוג תא הרלזחמו % ?תצובקה הנתשמה תא תלבקמש

 לזא ,םיוסמ לאנת םימליקמש הצובקב םירבלאה לכ תא (רופסל וא) דבעל םיצור םא

 וא הנומ םדקל אוה ,תיבולח הבושתה םא .םללק ?אנתה םא קודבי 1(2800099)

 .תנכתמה תארוהל םאתהב ,טנמלא ותוא תא סיפדל

 :שופיח

 עוצלבה תא םיקלספמ .דחא םלוסמ טנמלא לש שופיח םשל םישמתשמ וז הליצקנופב

 .הצובקה ירביא ראש תא קורסל םיכלשממ אלו ותוא םירתאמ רשאכ

 (1) עטאסעזסא סאדפטפ (א: 806 אטטד2ג11): 47 0
 (2) אפ

 (3) 1: דאי
 (4) אזוו24 , א-ת: 300 ;

 (5) תעסזא
 (6) א124:=
 (7) א108ת:=

 (8) 1:= 0טטת 00
 (9) טד ₪ אסד אז0א\ת גאפ אסצ אדאי?24 ם0

 (10) דע (1 א א) אאפ אג1(1) ץאאא
 (11) תעסזא

;1 =:081205 (12) 
 (13) אזאד?24:= תטמ

 (18) אפ
 (15) תזפמ

 (16) דע 1 < 0טסת תתצסא פא
(8000)1 =:1 (17) 

 (18) ו
 (19) אז0א48:= תטמ

 (20) דע אסע אנאע2 ץחפא
 (21) חתזעשא (' הזכ רביא ןיא')

 (22) תאפ; (*  הלצקנופה ףוס *)

 :רבסה

 :לוטיבב ונשמתשה הצובקה לכ תא ונקרס רשאכ (9)
 ץסת 1:= סט ד0מ10א 20 6/0 םעצסא

 א1724 רשאכ תמדקומ האלצי תרשפאמ רשא ש20..1108 תדוקפב םלשמתשמ ןאכ

 .ץתטפמ ךרעה תא לבקמ

 םא .רתאל םיצור רביא הזיא תעבוקה השירדה י"ע ףלחוי 1א1(41) יוטלבה (10)

 קיפסמו ץוחנ וניא 7א1(1) ,הצובקב רתולב ןטקה ירפסמה ךרעה תא םלשפחמ

 רביאה תא הווטה-תתב אצמנ רשאכ םייתסת האלולה .1ע (1 זא %) בותכל

 תא םיליתתמ ,רתולב לודגה ?רפסמה ךרעה תא םישפחמ םא .8-ל ךילשש ןושארה

 םיבתוכ (17) הרוש םוקמבו (8) הרושב 6/0=:1 ע/צ0א םיביצמשכ האלולה

 .1:=קתמס(1)
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 תא ףלסוהל לוצר ,הצובק ךותב טנמלא לש שופלחו הצובק תקירס לש ,םירקמה לנשב

 אל ,הקלר הצובק אלה % םא .רתוימ דוביעמ עבמהל ?דכ הטמל העיפומש הדוקפה

 :ךכ לע העדוה סלפדנו האלולה תא עצבנ
 1ע %ת=[] דעפא

 חת%ַ178א (' הקיר הצובקה ')
 ו

 (* הלצקנופה תודוקפ ראש *)

 תוצובק לש םיַמושי. 1-7

 (*) סניתסוטרלא לש הרבכה 1

 הרבכה" תארקנש הטישה ?פל םילנושאר םירפסמ רוצלל אלה האבה תינכתה לט הרטמה

 לא םא לנושאר רפסמכ רדגומ א :(7ת6 516ט6 0+ ע:6)8505%ת65) "סניתסוטרלא לש

 .(1, א) גוזה ןמ ץוח ,והשלכ םימלש םירפסמ גוז לש הלפכמכ ותוא בותכל רשפא

 הצובקה .תוצובק לתשב םלשמתשמ וז הטיש ?פל םילנושאר םלרפסמ אוצמל ידכ

 םירפסמה לכ לש תווט תת) 64 דע 2-מ םימלשה םלרפסמה לכ תא הליכמ תנא

 םירפסמה לכ לתלחתהה בצמב .םילנושארה םלרפסמה תא רחבנ םכותמש (םלמלשה

 םירפסמה לכ תא ליכת ת1580א1% הצובקה .וז הצובקל םלכללש רכזוהש תווט-תתב

 תבילת וצ הצובק ,ןהשלכ תואצות שלש לנפל ,?תלחתהה בצמב .ורחבללט םיינוטארה

 .הקלר תולהל

 םלרפסמה תא םיריבעמו א04%ג2כ71א ךותב םירפסמה תא םיקרוס תינכתה ךלהמב

 םלקחומ ,םיינושאר םלרפסמ םנלאש ,םלרחאה תא .תזפחסאזא תצובקל םילנושארה

 םלרפסמה לכ תא ליכת תזפעסאנא תצובק ,תלנכתה ףוסב .אטגא4פזא תצובקמ

 תא לרהש ,הקיר הצובק היהת /04221א תצובק .4 וןיבל 2  ןיבש םלינושארה

 .םללנושאר םנלאש הלא תא ונקחמו ת1580א1א-ל ונרבעה םיינושארה םירפסמה

 :ןלהל הבותכ ,וז הטלשב תלעופ רשא ,תלנכתה

 (1) עתססתהא 111524ת1% תד5סאדא (סטניתטת) ;
7 | (2) 

 (3) 0010א =
 (4) תצסא = 1

 (5) | דצעש

 (6) אטטטדגד 5₪.םודא= 587 סע ד0זת0א . .תזצסא ;
 (7)  טגת

 (8) וטאוופדא, תב5מסאצא: אטטטד2הד וז ודא ;
 (9) 7, 1: זאת0תת

 (10) | עקתססעפטהמ אצסט אטטטע2ב (א: אפסטטד21 5זוז,םאדא)
 (11) גת

 (12) ת1580א: 00 א;

 (13) 1: דג6זסא. .עזצסא

 (14) תא (* אצסע אמטטד24 *)

 (15) טתדדמ ('[');
 (16) ת15808:=
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 (17) עסת 1:= ד0עע20א 70 - םעצסא 0
 (18) דת 1 א א דחא

 (19) תססזא (* ונלא רפסמה רשאכ *)
 (20) דע אסע ת15א0א חעא (* קיספ םיבתוכ ,ןושארה *)
 (21) טתדדמ (',') (* .ותוא םיסיפדמש ינפל *)

 (22) וכוס
 (23) תז580א:= 24858; (* םיבתוכ אל ןושארה רפסמב *)
 (28) טאדצמ (1:2) (* ךרעה תא םלכפוהו קיספ *)
 (25) קאפ ; (* קגמ58-ל ת1500א לש *)

 (26) טדדתא(']')
 (27) עאפ ; (* א10ש אס/012 *)
 .(28) | תתסזא (*  תלשאר תלנכמ *)

 (29) והאגפדא:= [14010א . .םתצסא] ;
 (30) תנפטסא1א:= [ |;

 (31) 1:= סא
 (32) חאדומ אטגאגפדא <> [ ] 2כ0 (* אבה ינושארה רפסמה תא אצמ *)

 (33) תתסזא
 (38) חאדתמ אסע (1 דא אטגאגפזא) פס

 (35) 61 (* אטגאגכדא-ב ןטקה ךרעה תא אצמ *)
 (36) תזפטסאזא:= ת15חס0אזא + [

)37( 1:= 0 
 (38) חאדממ 1 <= םצסא 20 (* ולש תולופכה תאו ותוא קחמ *)

 (39) תפסזא
 (40) עטגאגפדא:= טגאגפדא - []

)41( 1:= 1 

 (42) םאס
 (43) אפ;

 (44) טתדצמ ('תדפטסא1א = '))

 (45) אצסט אפטטע2ג (31580א10)

 (46) | אפ.

 :תלנכתה לש טלפה

 תדפחסא1א = [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61]

 :רבסה

 .םידמעומה תצובקמ םירפסמה לכ תא הז רחא הזב םיאלצומ תלנכתה ךלהמב (32)

 .םיקחמנ םה תרחא ,21580א1% הצובקל םלרבעומ םה םיילנושאר םלרפסמ םה םא

 הלהת 041018 רשאכ ונייהד ,הקידבל םירפסמ רתוי ןיא רשאכ קספנ ךילהתה
 .הקלר הצובק

 רפסמהש הדבועה לע תססובמ םיינושארה םירפסמה תאיצמל הטלשה (34)-(35)
 תא םיקחומ ךילהתה ךשמב .ינושאר רפסמ דלמת אוה /!104401א-ב אצמנש ןושארה
 םיקיר תומוקמ םירצונ ךכמ האצותכו ?נושאר רפסמ ותוא לש תולופכה לכ
 לנפל הלא תומוקמ ואלמש םירפסמה ./04%ג2כ1א הצובקב םירפסמה תמישרב

 ןינע לכ ןיא ןכלו םיינושאר םניאש םירפסמ ויה ,םלדמעומה תצובקמ וקחמנש
 .םהב לפטל

 רפסמל הווש וכרעש דע 1 הנתשמל 1 םיפיסומ וז האלולב (35)-(34) תודוקפב
 רפסמ תולהל בייח רפסמ ותוא .םלדמעומה תצובקב ןילדע ראשנש רתויב ןטקה
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 לאנתה לכ  הנעצבתת אל ולא תודוקפ ,2=1 רשאכ ,הנושארה םעפב .ינושאר

 אל לאנתה 3-ל 1 תא םיללדגמש רחאל םג  .תמא וניא א1(01 1א אטואגפנא)
 1 תעכ .הנוש בצמה 4-ל עיגמ 1 רשאכ לבא ,ולא תודוקפ עצבנ אלו םילקתל
 ןכלו ((42)-(38) תודוקפ) 2 לש הלופכ אוה לכ םלדמעומה תצובקמ קחמנ רבכ
 1 תא ללדגנו (35) הדוקפ עצבנ .םילקתי ןכ אס1(01 1א אטגאגכ1א) ?אנתה

 .םדוק ומכ (36) הדוקפב ךישמנו םילקתמ וניא בוש יאנתה ויטכע .5-ל

 .םללנושארה ם?ירפסמה תצובקל ם?ידמעומה תצובקב ןטקה רפסמה לש הרבעה (36)

 םירפסמ םיקחומ .םידמעומה תצובקמ קחמנש רפסמה תא למסמ 1 הנתשמה (37)-(42)
 :תובלס לתש ללגב וז הצובקמ
 .תז580א1א הצובקל רבעוה רבכ רפסמה .לנושאר אוה קדבנה רפסמה .א
 .לנושאר ונלא ןכ לעו לנושאר רפסמ לש הלופכ אוה רפסמה .ב

 אוה 1  לרהש ,הנושארה הביסה תא המיגדמ (37) הרושב 1-ל 1 לש האוושה
 1+1-ל 1 םודיק .םידמעומה תצובקמ ותדרוה תרשפאמ 1-ל ותאוושהו :נושאר
 1 םא .1-ל הווש 1  הלחתהב ל?רהש ,הללנשה הבלסה תא םלגדמ (41) הרושב
 ,1+1 בוש םיבשחמ רשאכו 1*2-ל הווש שדחה 1-ה .לנושאר ונלא 1+1  ,לנושאר

 דע ךלשממ ךילהתה .ינושאר הנלא אוה םגש ,1*3 היהל 1 לש שדחה ךרעה
 אוהש ,((38) הרוש) עעצס0א-מ תולודג ןניאש 1 לש תולופכה לכ תא םלקחומש
 תאוושה ל"ע (40) הרושב תלישענ 1 לש הקיתמה תלועפ .קדבנה םוחתה לובג
 .ודבל 1 טנמלאה תא הליכמש הצובקהו וז הצובק לש טרפהל 44218  הצובקה

 .(27)-(10) תורושב הבותכ הרודצורפה .ת19540א1א הצובקה תא םיסיפדמ (45)
 רביא לכ לש דוביעל םדוק הגצוהש הנלטור לש הנבמל המוד הלש הנבמה
 .(25)-(19) תורוש ?"ע ףלחומ 22ת1(00895) רשאכ ,הצובקב

 רקס חותלננ 2

 תוכילתשהה ןיב סחלה תא קודבלו ךרענש רקס תואצות זכרל ידכ תינכת בותכל של
 ,4-ךרעמ :םה תוגלפמה ללומיס .םנלמ ןיבל רקסב םיפתתשמה לש תיתגלפמה
 .64-ל 1 ןיב יוהיז רפסמ עבקנ ףתתשמ לכל .3-רחא ,1-דוכיל

 :ןלהל המושר תינכתה

 (1) עתססתג| 5עאתת (1אעטצ  סטעעע1) ;
001 | (2) 

 (3) 1010א = 1;
 (4) עזצסא =

 (5) | עצעמ
 (6) אמטטד237 2םוטש= 587 סע 140₪ד0א. .ע1צסא;

 (7) גת
 (8) 0ס/תזא אגת\סא , 0804914 1דאטס ,

 (9) אגפא ןוגת\סא, אגפאדא 1דאטס ,
 (10) ספטגתזא 5חסאנא, אגפמזא 5סאדא: אתשד24ד תו

 (11) ?סזטד : תג6ז0א . . תצסא
 (12) אדא, אדע146ב: 9,
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 עטאסע1סא 6050 אמטטצ2ג (א: אטטטד2ג7 22807): 1אצמ6תת ;
 גת

 1, 508: 1010א. .ע1צסא,;

 תססזא

=: 5 

 עסת 1:= 1גסאצסא 70 םעצסא 0

 ךע 1 תא % ךחמא

; [+5080% =:50% 

 0008:= א

 אפ ;

 תתס6סתסטתפ אע0צ א (1 אטטד?24ג1 2ת807) ;

 גת

 תזפ80א: 200

 1: 71408710א . .ם1צ0א,;

 א

 טתדקמ ('[');

 31580א:= 5,

 עסת 1:= דאגסאצדסא 70 םעצסא 0

 ךת 1 תא % חתא
 תאסזא

 1ע אסע תעפמסא עחפא

 חתדדמ (',')
 וו

 31980א8:=
 חתזע8 (1:2)

 אפ;

 חטתדצמ (']')

 אפ ; (* אצסט אמטטנ2ג *)

 פסזא
 0םט4תנא א\ת\08:=[ ];

 08עגתדא 1אטפ:=[ |;
 0פט\תזא 5מסא1א:=[ |;

 א\5חזא א\ת\08:=[ |;
 אג5צ1א זאטס:=[ |;
 א\פאזא 5מסא1א:=[ ];

 חטתזצמתא ('יייורוה .םהינלב חוור אלל םינותנה תא שקה');

 חתדצמתא ('ייייררו- .ףתתשמה לש תוהז רפסמ הללחת שקה');

 חתדצתוא (ויייייררררררר- .הבקנ-א ,רכז-2:"ןימ" כ"חא') ;

 טתדדמ[א ('תרהא-ג,דוכיל-1,ךרעמ-א:תפדעומ הגלפמ שקה' ) ;
 תסקמהדץ

 תמגפעא (?ד , אדא , 171.4048) ;

 0458 אדא סע (* הנוכנה הצובקל דחא לכ ףסוה *)

 '0458:'2 דע46ג סע

 'א': 0עט\תדא א\ת\608:= תא גת 03+[ ?תוזעח ] ;

 'ע': 0ע/גת1א דאטס:= 0318 1.דאטפ+[ 2007 ] ;

 'ג': 00/4218 50א1א:= סתזא 5ח0א1א+[ 20ד]
 אפ ;
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)31( 
)32( 
)33( 
)38( 
)35( 
)36( 
)37( 
)38( 
)39( 
)40( 

)41( 
)42( 
)43( 
)44( 
)45( 
)46( 
)47( 
)48( 
)49( 
)50( 
)51( 
)52( 
)53( 
)54( 
)55( 
)56( 
)57( 
)58( 
)59( 



 (60) 'א':60258 אדתג6ס סע
 (61) יא': אגפאנא אהת\סט:= אה5ה1א4 ןו\ תג 0ןז+[ תותח ] ;

 (62) 'ז': אגפאנא תדאטפ:= אאפ1א 1.דאומ+[ 29107 ] ;
 (63) 'ג': אגפאזא 5מסאתו:= א.ד 5₪0אדא+[ 2תזחת]

 (68) אפ
 (65) אפ

 (66) טאדדז טסע ;
 (67) (* טלפ גצה *)

 (68) אצסט אפה ( 0/1 ןז1408) ;
 (69) טתדצתמא ('7:ךרעמ דעב םירבג'))

 (70) אדסט אטטטד?\ (א\פתדא ו ת\0סז) ;
 (71) טתדדממא ('7:ךרעמ דעב םיסנ'))
 (72) אדסט אשל( 08/41 1.דאטס) ;

 (73) חתזצמוא ('":דוכיל דעב םירבג'))
 (76) אדסט אתנול (א\פמדא ז,דאטס) ;

 (75) חתדצמזא ('":דוכיל דעב םיטנ'))
 (76) אדסט אסד( 05/4 50א18) ;

 (77) חתדדמןא ('7:תרחא הגלפמל םירבג');
 (78) אדסט אוחדה (א\5זא 5₪סאת4) ;

 (79) חתדצחמא ('":תרחא הגלפמל םיטנ')(
 (80) התדדמ (609 אטטטד2ג (0טט\תדא א\ת\סז + אגפא 08 ג

 (81) טתדצמוא ('777777= ךרעמה דעב ועיבצהש םיפתתשמה רפסמ');
 (82) התדצמ (6סקח אטטטצ2ה (0טטהת1א דאטפ + אפ אט )
 (83) טתדדתמא 67 = דוכללה דעב ועלבצהש םיפתתשמה רפסמ'))

 (84) חתדמ (6008%1. אמות? (0שע\ת14 50סאדא + אגפא 5סאא) ) ;
 (85) טתדדמא ('7= תרחא הגלפמ דעב ועיבצהש םיפתתשמה רפסמ))

 (86) עא.
 :רבסה

 ףתתשמ לכ םלפיסומ תינכתה ךלהמב .תוקילר תוצובקה לכ ,הליהתב (42)-(47)
 .ולש תלתגלפמה תוכילתשהל המלאתמה הצובקל

 ולש לוהלזה רפסמ תא םליפרצמו ףתתשמ לכ לש טלקה תא םיחתנמ (54)-(65)
 .תלתגלפמ תוכיישו ןלמ לפל תגווסמה ,המלאתמה הצובקל

 גוסה ןמ ןה א10/ אמטשַע2 הרודצורפהו 60280 28/0%2 הלצקנופה (68)-(85)
 תועצבמו הצובקה לכ תא תוקרוס ןה .(14.6 ףיעסב רבסוהש) 'יזפטמ אמה
 .הצובקב רבלא לכ לע אוהשלכ ךילהת

 :ךכ תואריהל לוכי וצד תינכת רובע טלקה
 .םהלניב חוור אלל םינותנה תא טקה

 .ףתתשמה לש תוהז רפסמ הללחת שקה
 .הבקנ-א ,רכז-2:"ןימ" שקה
 תרחא-4,דוכיל-,ךרעמ-4:תפדעומ הגלפמ שקה

 3אג

64 

3 

1% 

14 

 ן7אא



2224 
21 
 29אע
3% 
4 
224 
371 
2434 
4% 
5 
 53את
 55אא
 58אא
60% 
2 

 :ךכ הארנ וז תינכת לש טלפה
 [12 ,32 ,48] :ךרעמ דעב םירבג

 [18 ,17 ,55 ,58] :ךרעמ דעב םיטנ
 [7, 24, 37, 51, 62] :דוכיל דעב םירבג

 [29, 53, 60] :דוכיל דעב םישנ
 [22, 35, 36] :תרחא הגלפמל םירבג

 [3, 6, 43] :תרחא הגלפמל םיטנ
 קי = ךרעמה דעב ועיבצהש םיפתתשמה רפסמ
 םררררה = דוכללה דעב ועיבצהש םיפתתשמה רפסמ
 6 = תרחא הגלפמ דעב ועלבצהש םלפתתשמה רפסמ

 הדוקפה .תובקוע חת11ע%א-ו אחת178 תודוקפ ?"ע ונבנ תינכתה לש העדוהה תורוש

 ספדוה לללמתה ןכלו הרושה תא המדיק אלו םללרפסמה םלנותנה תא הסיפדה חתזזא

 (68 הרוש) א10/ 8/0124 הרודצורפה ,לשמל .הרושה ךשמהב 081280א הדוקפה י"ע

 הסיפדה רשא ,חת17עםא הדוקפה הנשל (69) הרוטב הלרהאו 178 הדוקפב תשמתשמ

 רשא ,תובקוע הביתכ תודוקפ ןכ םג של (81)-ו (80) תורושב .הרוש התואב

 .הרוש התואב סלפדהל תונווכמ

 ם?ל?גרת 8

 תולאשש 1

 :תוצובק לש חונלמב ולאה םליוטיבה תא בותכ (1)

 .018 גוסה ןמ הנתשמכ רדגומ 08 רשאכ ('01=<'5) אפ ('ע'>=08) .א
 .15-ל 10 ןיב רפסמ םיגצללמש םלמלש םינתשמ םה 6 ,2 ,8 .ב
 .לנושאר ונלאש 30-ל 20 ןיב רפסמ אוה א .ג

 %א1= [1,3,5,7,9] :תואבה תוצובקה תורדגומ (2)
 א2= [2,4,6,8,10]

%3= 1,2,3,4,5[ 

 %א4= [4]

 א5= [] 20



  :תואבה תולועפה לש תואצותה ןהמ

 (8) (א1+%א2) - 3
 (5) %?1*א2 = 64

 (0) 1( +%א5) * (א%4+2)
 (4) 9 1א ((א1-א2)- %א3- %4)

 (1) %3 <= (א1+א2)

 4 םא םהיפל רשא ,ןגרומ-לד לקוחה תא ןו תּומרגאלד תרזעב התלכוהל ךילע (3)
 :םלאבה םייוטלבה ןיב תוהז תמייק ,תוצובק ןה 2-ו
 אסע(א זא ג) ספ אסע (א דא 5) -ו אסע((א 1א 4) גאפ (א זא ע)) .א
 אסע(א זא 4) גאפ אסע (א דא 5) -ו אס1((א 1א 4) 08 (א 1א ע)) .ב

 תולנכת 2

 :לכותש ידכ ע1תטא אז תינכתה תא תונשל ךללע (1)
 .הלמ לכ טלקכ לבקל =
 .הלמ התואמ בלכרהל ןתינש תולשילשה לכ תא אוצמל =

 .תונוש תולתוא תוליכמ תוישללשהש אוה ל?אנתה

 :לכותש ידכ ?18טא 114 תינכתה תא תונשל ךילע (2)
 .הלמ לכ טלקכ לבקל *
 .הלמ התואמ ביכרהל ןתינש תוישילשה לכ תא אוצמל *

 הלמב םלל?מעפ העלפוה איה םא ,םילמעפ תמלוסמ תוא לולכל תולוכל תוישילשה
 .קורלפל הלמב םיימעפמ רתול העלפומ אל תחא תואש חלנהל רשפא .קוריפל

 :תואבה תורהצהה תונותנ (3)
 ךץצקמ

58 506 = 
 507 0 5060 506 את\12 = 1

 ג
 א1, א2, 83: 806 אטטענ2ג;

 :ולאה תוצובקה לש ןכותה תא סלפדתש תינכת בותכ

 .ןהלתשל אל לבא ,א2 הצובקל וא %1 הצובקל םיכיישש םלרבלאה תצובק .א

 .א3-ו א2 ,א1-ב תחא םעפ קר םיעיפומש םירבלאה תצובק .ב

 .א3 ,א2 ,%1 ךותמ קולדב תוצובק ?תשל םיכילשש םירבלאה תצובק .ג

 .א1-ב םנלאש סיסבה גוסב םירביאה תצובק רמולכ ,81 לש םילשמה .ד

 ,%1 תוצובקה ןמ תחא ףאל םיכילש םנלאש סיסבה גוסב םירבלאה תצובק .ה
 .א3 וא ,2

 .תוצובקה שולש ךותמ םייתשב םלאצמנ אלש סיסבה גוסב םירבלאה תצובק .ו

 ןהש תויתואה רפסמ תא טלפכ הקיפמו תילגנאב לילמת תארוקש תינכת בותכ (4)
 .תורחאה תויתואה רפסמ תאו (2,2,1,0,0) תועונת

 תועונת ?תש לש תורדס המכ תרפוסו תילגנאב לללמת תארוקש תינכת בותכ (5)
 הרדס לכ גיצהל ךירצ טלפב .עטקב תועיפומ ,רתול וא ,('וכו 22 ,34 לטמל)
 .וספדוהש תורדסה רפסמ תאו רתוי וא תועונת לתש לש
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 ונשל הבש הלמה תא טלפכ האיצומו תילגנאב לילמת תארוקש תלנכת בותכ (6)
 5"ע תונוטה תויתואה רפסמ תא עבק .תונוש תויתוא לש רתולב לודגה רפסמה
 .הצובקה לדוג לש הקידבו הצובקכ הלמ לכ לש הרדגה

 םינב לש תומש קיזהחמ דחא .םיצבק ?נש בשחמב םללהנמ םיכודיש תוריטב (7)
 טרופמש ?פכ ,םיצבקה לנשב הווש המושרה הנבמ .תונב לש תומש קיזחמ דחאו
 .הלבטב

 הבושת תנייצמ א תואה םרובעש ,םינוש םיאשונ תורידגמ 70 דע 63  תודומעה
 .תילילש הבושת תנליצמ 1 תואהו תיבולח

 םש
 תבותכ
 ןופלט

 ליג

 (כ47ַד) יתד
 (7048) ןושאר ראות
 (858108808) השיאה רורחש דעב
 (ק001716ג) הקיטילופ בהוא
 (₪0516ג) הקיסומ בהוא
 (צע1401%) םידלי הצור
 (52081) טרופסב קסוע
 (ץחת\7מא) ןורטאת בהוא

 וא) תונבה שולש תא (תמיוסמ תב וא) םיוסמ ןב רובע אוצמל לדכ תינכת בותכ
 .רתויב ברה תופתושמה תונוכתה רפסמ םע (םלנבה תשולש

 (תבה וא) םילוסמה ןבה לש תונוכתה תצובק ןיב ךותיחה תא אוצמל שי  :זמר
 .(םינבה וא) תונבה לכ לש תונוכתה תצובק ןיבל
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 15 קרפ

 היסרוקר

 תולס?סב תואמגוד 1

 תארוק אלה םא ,(260ש25108 ?טתס61סמ) תיבלסרוקר היצקנופ תארקנ 2 הליצקנופ

 האלרקל תמרוג הלצקנופה תא תוביכרמה תודוקפה ןמ תחא םא ,רמולכ .המצעל

 .הלט תרזוה

 תיביסרוקר הלצקנופ 1

 \ א תקזחב >% לש ךרעה תא הריזחמש 088284(א,א) היצקנופה תא ןחבנ ,אמגודל

 הארית אלה זאו (יביטרטלא ןורתפ א"ז) האלול הכותב לולכל הלוכל וז היצקנופ

 :ךכ

 לע עטאסצ10א 0284 (א: תחת; א: 1אזתסתפ): תמות
 (2)%- גת

 (3) 1: דאעפסתת;
 (4) \ ץ: תמו;

 (5) | תפסנָא
:1 (6) 

 67) 208% 1:51 10 א 0
 (8) ץו= אאצ
 (9) 074:= צץ

 (10) עפ;

 :רבסה

 .(8)-(7) תורגשב האלולה תא םימעפ א תעצבמ הלצקנופה

 היצקנופה בלש לכב .%*1  השעמל איה א"צ הנושארה הלפכמהו צ=1 ,הללחתב

 הלפכמה תאצות .הל עודל םכרעש צ-ו א םלנתשמה ינש לש הלפכמה תא תבשחמ

 הטושפה הלפכמה רחאל .האבה הלפכמה עוציבל ,צ רובע שדחה ךרעה תא הווהמ

 אלהש %*%2 הלפכמה םע הכלשממ ,%א2 איהש אאא הלפכמל תרבוע הלצקנופה ,א1

 .הקיספמ אלה זאו %% התאצותש א*א%-1 א:ה הנורחאה הלפכמה .האלה ןכו 3

3 



 ,א*1 רתולב טושפה הרקמב ליחתהל םוקמב .הנוש השיגב וז היעבל תשגל רשפא

 לע ססבתהלו א תקזחב % דעילה הרקמב דלמ לליתתהל לכונ ,דחא תקזחב > ונילהד
 :תואבה תואוושמה לתש

 1 .א

 א * עלא (א,א-1) ב
 סח2א\ (א,0)
 .א > 0 רובע |08 (א,א)

 :האבה תיביסרוקרה היצקנופה תא בותכל התע לכונ

 (1) עטאסעזסא 0את2א\ (א: תתגת; א: 1אדמ6תת): תנ
 (2) תססזא

 (3) דס א=-0 ץעא
)4( 028 :=1 
)5( 8 

 (6) 0תמ2א\:= א * 0הע2א\(א, א-1)

 (7) תאע;

 :רבסה

 לש ךרעה םא קודבל ידכ 1ע תדוקפ קר אלא ,תשרופמ האלול ןיא וז היצקנופב

 הלפכמכ ותוא םיבתוכו דעיה הרקמב דלמ לפטל םיליחתמ .יבויח וא 0 אוה א
 ךרעה :רכומ ונלא רשא ,שדח בצמ םייק ןאכ לבא .0882א\(א,א-1) לשו 9% לש
 .עודל אל 0882א4(א,א-1) היצקנופה לש

 .עודל אל וכרעש הנתשמב שמתשהל רוסא לוטיב לש ןימל דצבש ונשגדה וישכע דע

 ללב הנתשמ לוטלב לש ןימל דצב םושרל רוסלאה ףא לעש ,אוה היסרוקר לש שודיחה

 רשפא דימת ,תרתומ היסרוקרש ןולכמ .ךרע ילב היצקנופ וב םושרל רתומ ,ךרע

 ךרדב .הלש ךרעה תא וז האירקמ האצותכ לבקלו 0882א4(א,א-1) הלצקנופל אורקל

 .עודל וכרעש הנתשמ היהל לוטיבה לש ןלמל דצבש השלרדה תמללקתמ וז

 ךכל םרג ,עודי ונלא לנמלה ודיצב הנתשמהש יוטלבב לופלטהמ עבונ רשא לשוקה

 .תונכת תופש המכב תרתומ הנלא היסרוקרהש

 :תלביסרוקר הלצקנופ י"ע םיכרעה בושיח תא אמגודב גיצנ

 רהאל לבקתמש ךרעה תא ןהבנ .צ=:0882א2,3(4) הדוקפה תאצמנ הבש תינכת הנותנ

 .תלשארה תלנכתב וזה הדוקפה עוציב

 0חס2את(2,3) סחמלאת (2,2) סטסלאתב (2,1) סממ2את (2,0)

 0152%אג(2 ,3)= 02*את(2,2)= סטמ2את (2,1)=

 0852*2אג(2,2) 0₪52*2א(2,1) 0802*2אג(2,0)

 8 =2%א24 = 2א2=1
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 :רבסה
 הלצקנופל א=3 ,א=2 םירטמרפה תא הריבעמ תלשארה תלנכתה ל"ע  האירקה

 איה .הזה בלשב אוהשלכ ךרע ריבעהל הלוכל הננלא 0882א. היצקנופה .סחעלא)

 בוש תארוקו אָכ-ו אָכ תא תבשחמ ,און-ו אונ תומשב םירטמרפה תא הקיזחמ

 :םלעצבמ םש ,הלצקנופה לש (6) הרושל העלגמ אלהש דע ,%4 הלצקנופל

 611028.:= אכ * א( אכ ,אכ)

 םג הרוק המוד רבד .טוטרשב (3) תצבשמב תגצומ 2,2(0882%4) היצקנופה

 לש ךרעה תא בשחל ונילע .הנתשמ בצמה (5) תצבשמב קרו (4) תצבשמב

 תינכת לש (4) הרושב שרופמב בותכ אוהש םילגמ הנהו 2,0(0882%4) הלצקנופה

 דימ עוד* הלצקנופה לש ךרעהש בצמל םיעיגמש הדבועה .1-ל הווטו היצקנופה

 םלבתוכ רשאכ םדק תשירד אלא ,דבלב הרקמ הניא ,בשחלו ךישמהל ךרוצ ןלאו

 .תלביסרוקר תלנכת

 וז האצות .היצקנופה לש ל?פוס ךרעל עלגהל ךירצ ןאכ םג ,בושיח לכבכ

 ,(8) תצבשמ לא ,אצומה תדוקנל התיא רוזחל םיכלרצו (5) תצבשמב םילבקמ

 לכ רבכ םיעודל הז בלשב .וקה ןמ הטמל תצבשמה לש ןותחתה קלחב םושרש ליפכ

 :םילקש רמול לכונ ןכלו האוושמה לש ןלמל דצב םיעיפומש םיכרעה

 07082א2,1(4) = 2 * 07882א2,0(4) = 2

 לוטלבה לש וכרע תא בשחל תרשפאמ אלהו (3)  תצבשמל םלריבעמ וז האצות

 האצותל םיעיגמ התרזעבו (2) תצבשמב וז האצות םיביצמ .תצבשמ התואב

 .(1) תצבשמב תלשארה תינכתל םיריזחמ הז ךרע .8 - תיפוסה

 תיביסרוקר הרודצורפ 2

 רדס לש הפלחהל תלנכתב הארנש לפכ תיביסרוקר תולהל ןכ םג הלוכי הרודצורפ

 .המלרז םלשרת תרזעב הטלשה תא ראתנ .ןותנ רפסמב תורפסה

 תורפס רדס תפלחה

 א רפסמב

 הנורחאה הרפסה תא אצמ

 ( א אסס 10) א-ב

 רדס תפלחה

 תורפס
 א רפסמב

 הרפסה תא ץצק
 א-ב הנורחאה
 א<- א סנט 0
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 :לקספ תפשב תינכתה
 (1) תתססתפטתמ סת געתגצ א (א: אדפעהת סאדווא/1)

 (2) תססזא
 (3) טחתדעמ (א אספ 10;

 (4) דש א תענט 10 <> 0 דחתא
 (5) תוסחז תג א (א תנע 10)

 (6) אפ ;

 האלולה .1א  תדוקפ קר אלא ,האלול תארוה ןלא תלנכתב ןהו המלרזה םישרתב וןה
 ,הנמילתסת ולא תואלרקש חטבומ .הרודצורפה לש תונשנ תואלרקמ האצותכ תרצונ

 תקספהלו 0 לש האצותל ך:להתה לש ופוסב איבל 10-ל א לש רזוח קוללח לרהש
 לא .עוציבה

 םיצור רמולכ ,327 הווש א ובש יטרפה הרקמה ?"ע תלנכתה עוצלב לרחא בוקענ

 :לעופב עוציבה רדס ?פל תודוקפה תומושר ןלהל .04947 א(327) :עצבל

 טתדדמ (7) (1)
 זז \קגד א (32) עצב /(2)
 טתדצמ (2) (3)
 וס ז747 א (3) עצב (4)
 חתנדמ (3) (5)
 .(6) הרושל ונעגה לכ ,המליתסה 10814721 א (3) | הרודצורפה (6)
 ,0\11.\ת17 א(3)-ל הארק לכ ,המייתסה 840814241 א (32) הרודצורפה (7)

 .המילתסה התע הז רשא
 תגסחועגד א(32)-ל הארק לכ ,המללתסה 140813721 א (327) הרודצורפה (8)

 .המילתסה התע הזש

 ע2ַת88 תויהל ךפוה 1ת תדוקפב לאנתהש ןויכמ המליתסה תיבלסרוקרה הרודצורפה
 תג0סהו4ץג] א -ל הנורחאה האלרקה לש םויסל םרוג רבדה .ךילהתה לש ופוסב
 המייתסה תארוקה הרודצורפהש הדבועה .םייתסהל תארוקה הרודצורפל רשטפאמו
 .האלה ךכו םילתסהל תמדוקה האירקל תרשפאמ

 ם??לקול םלנתשמ8ה 2

 םלנתשמ תצובק תרצו? אלה ,המצעל תארוק הרודצורפ וא היצקנופש םעפ לכב

 הרצלש היצקנופה וא הרודצורפה רשאכ קר תוררחתשמ ולא תוצובק .םישדח םיילקול
 רדסו תומדוקה תואמגודב םלללקולה םינתשמה תוצובק .המויסל העלגמ ןתוא

 :תואבה תואלבטב ראותמ ןרורחש

 רורחשה רדס רובע םיילקול םינתשמ

 תוקצחה תמגוד

 (א ,א2)= (
( =( 

 (א4,אב)= (2,1)

 (א/ ,א,)=
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 רורחשה רדס

3 
2 
1 

 תמגוד רובע םיילקול םינפתשטמ
 תורפסה רדס לש הפלחהה

 הרדס םוקמב תלמינפ האלול תושעל ןכ םג ןתלנ תורפסה רדס לש הפלחהל תינכתב
 :ןלהל הארנש ומכ ,תיביסרוקר

 (1) עתססמסטתמ 07 א (א: עודפת סדצטט1) ;

 (2) תטסזא
 (3) תוקחהד

 (4) טאדצמ (א אסע 0)10
 (5) א:= א פעצש 0

 (6) טאעד א0
 (7) אפ

 :08.4% גוסמ אוה ללקולה הנתשמה הב ,הרודצורפל אמגוד גיצנ

 .הדוקנב תמיילתסמש ,תילגנאה הפשב תזורחמב םיוותה רדס תפלחהל תינכת

 (1) תתססתקטתמ תגסתו עד זך ;
 (2) גת

 63) גט: סת
 (4) תטסזא

 (5) תחגפ (ד4צ) ;
 (6) דת ךדגטע <> '.' דחחא
 (7) דג אז ;

 (8) טתדומ (דבט)
 (9) אפ ;

 :רבסה

 הרודצורפל תיביסרוקר האלרק תרצונ ,הדוקנמ הנוש ות םיארוקש םעפ לכב
 ללקולה הנתשמה לש תפסונ הסריג תרצול וזכ האלרק לכ .תגסוהתהד אטו
 םלארוקו א הלדוגש תזורחמה ףוסל םיעלגמ רשאכ .'וכו 74 ,1גטְו א"ז ,עגט
 םיסיפדמו הנושארה םעפב (8) הרוש תא םיעצבמ ,(14%8,1='.' :א"ז) הדוקנ

 .הדוקנה תא

 רשפאמו 814018.4727 אעזְ הרודצורפל האלרקה תא םללסמ (8) הרוש לש עוציבה
 .םליתסהלו (8) הרושל רובעל ,(7) הרושב הקספוהש ,תמדוקה הרודצורפל
 ותה תא םלסיפדמ הבש ,הרודצורפה לש הנושארה האלרקל דע ךשמנ הז ךילהת

 .תואלרקה תרדס לכ לש עוציבה םייתסמ הזב .םימייסמו טלקה לש ןושארה

 :הלהי הרודצורפה לפל תולועפה רדס ."4202." אוה טלקהש תיננ

 תא טלקכ תארוק אליה .הנושארה םעפב 84081727 אא[₪ז הרודצורפל האירק .א

 .12%] היהתש ,3 תואה
 תארקנ תה0₪4ע47 אסתעש הרודצורפה ,תיחכונה הרודצורפה תא םליסל ללבמ .ב
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 כ היהתש 5 תואה תא טלקכ תארוק אלה ולשכעו היינשה םעפב

 תישללש םעפ תארקנ וסמוע2ד אחא"  ,תלתכונה האלרקה תא םילסל ?לבמ .ג

 .7ג/ָב הלהתש 6 תואה תא טלקכ תארוק אלה זאו

 תלעלברה םעפב תארקנ 140ת14747 אעתם+ץ ,תיחכונה האלרקה תא םייסל ?לבמ .ד

 .7/; הלהתש 2 תואה תא טלקכ תארוק אלה זאו

 תלשימחה םעפב תארקנ ₪8408[ע7 אתזתץ ,תיחכונה האלרקה תא םייסל ילבמ .ה

 תרשפאמ הדוקנה תאלרק .1205 הלהלש '.' ותה תא טלקכ תארוק איה או

 (הדוקנה) 705 סיפדהל ,(8) הרושל רובעל ,(6)-(7) תורושה תא םייסל

 .תלשלמחה האלרקה תא םללסל הזבו

 ונקספהש םוקמב תיעלברה האלרקב ךלשמהל רשפא תלשלמחה האלרקה םוליס םע .ו

 2 תואה תא וישכע םיסיפדמ ןכל .(8) הרושב 18%, תספדהל הדוקפה ינפל
 .תלעלברה האלרקה תא ךכב םימילסמו

 הדוקפה לנפל ונקספהש םוקמה ןמ תישילשה האלרקב ךישמהל רשפא ולשכע .ז

 .תלשללשה האלרקה תא הזב םייסנו ותוא סיפדנ .6 וכרעש ,ךגב תספדהל

 האלרקה תא םילסלו 5=)/7 סיפדהל ,הלינשה האלרקל רוזחל רשפא ולשכע .ח

 .הלילנשה

 האלרקה תא םילסלו 72/ן=ג סיפדהל ,הנושארה האלרקל רוזחל רשפא ולשכע .ט

 .ולוכ תואלרקה רדס תאו הנושארה

 תא םלטלוק :היצקנופ לש תיביסרוקר האלרק ללב םג טלקה רדס תא ףללחהל רטפא

 האירקהש המ הז  ,השעמל .ותללחת דע ופוסמ ונכות תא םיגלצמו ךרעמל םלוותה

 איה ,תנכתמה *"ע רדגומש ךרעמב םיוותה תא םישל םוקמב ךא ,השוע תיבלסרוקרה

 .הרודצורפל תונשנה תואירקה ןמ האצותכ ימלנפ ךרעמ הנוב

 (*) ה?סרוקר תמגדה - ?ונה ?לדגמ 3

 :ךכ ראותמ טבילטב המהרב לש קלתעה לדגמב תדה ינהוכ לש סקט

 א תונותנו (0 - לנמלהו ,2 - לעצמאה , ארקל ?לאמשה) תוטומ השולש םינותנ

 ,א תעבטה .2 טומ לע תואצמנ תועבטה לכ יתלחתהה בצמב .םינוש םירטקב תועבט

 א-1 הרפסמו רתול ןטק הרטוקש תעבטה .הטמל תחנומ רתולב לודגה אוה הרטוקש

 שארב תאצמנש ,1 הרפסמש רתויב ןטקה אוה הרטוקש תעבטה דע ,'וכו הילע תחנומ

 :אבה רויצב ראותמ בצמה .תועבטה תמירע

4 | | 
 ,6 טומ לא 4 טוממ תועבטה לכ תא ריבעהל הלה תדה לנהוכ לע לטוהש דיקפתה

 :הלאה םיאנתה לפל ,רזע טומ וא ,םללנלב טומכ שמשל לוכ* 2 רשאכ
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 .טומ לכב הנוילעה תעבטה תא קר ריבעהל רתומ א

 הנטק תעבט לע תחנומ היהת הלודג תעבט ךילהתה לש והשלכ בלשבש רוסא .ב

 .הנממ
 .םלמללקתמ ורכזוהש םיאנתה םא ,םילנלב תוטומכ שמשל םללוכל 0-ו 4 תוטומ .ג

 24 תרזעב ןורתפה יבלש תא ראתל ןתלנ .תלביסרוקר הטלשב וז הילעב רותפל רשפא

 :תועבטה רפסמ אוה א רשאכ ,הלא םידעצ

 .םלרצועו 6-ל -מ הדיחלה תעבטה תא םיריבעמ ,א=1 םא .א
 6 רשאכ ,5 טומ לא  טוממ תונוילעה תועבטה א-1 תא םיריבעמ ,א>1 םא .ב

 .םיללניב טומכ שמשמ
 תעבטה תא 6 טומל 4 טוממ םיריבעמ ,5-ל תועבט א-1 םירלבעמש רחאל .ג

 .רתול לודג הרטוקש ,הנורחאה
 ךישמהל רשפא התע .6 דעיה טומב תאצמנ רתויב לודגה אוה הרטוקש תעבטה .ד

 טומכ שמשמ  טומ רשאכ ,2 טומב תואצמנש תועבטה א-1 תא 6 טומל רלבעהלו
 .םייניב

 ןכ ,טומל טוממ תועבט א ריבעהל ךלא עודי אלש ףא לעש םיחלנמ ד-ו ב  םידעצב
 םנמוא םאה אלה הפ תררועתמה הלאשה .טומל טוממ תועבט א-1 ריבעהל ךלא םיעדול

 תועבט א-1 לש הרבעה גלצהל ךלא םיעדוי לבא !אל ,אלה הבושתהו ?תאז םיעדול

 םא .תועבט (א-1)-1 םירלבעמ כ"חאו תחתא תעבט םיריבעמ הליתתב :םיבלש ינשב
 רפסמה תא םלמעפ א-1 תיהפנ ;א"ז) תחא תעבט תרבעה לש הרקמל םלעיגמ םיכלשממ
 .הלעמל א דעצמ עודי הז הרקמל ןורתפהו (1

 :םדוק וטרופש םידעצה 4 לע תססובמ האבה תינכתה

 (1) | קתתססתגא אז0ס31 (1אעטד ,סטקטד ) ;
 (2) צתפ

 (3) אז5פ4ת 511 א = 1. .אואזאד

 (4) -טאת
 (5) א: אתת

 (6) סי 11 אס (א: 548 1;

 (7) וסד אגאסת, אסד צגגע, אסד תלחת: 04ת)
 (8) | תפסנא |

 (9) (* טומל התוא רבעה ,תחא תעבט קר שי םא
 (10) .הרודצורפה תא םייסו דעיה *)

 (11) ךע א=1 חפא

 (12) טתזנאזא (אסע צגגפ, 'טומל', אסד אגאסת, 'טוממ 1 תעבט רבעה')
 (13) ו

 (14) תא
 (15) (* םילנלב טומכ שמשמ 6 רשאכ 2-ל 4-מ תועבט א-1 רבעה *)

 (16) וז זא1 (א1) אסז אגאסא , א07 29, וס צאגע) ;

 (17) (* הראשנש תעבטה תא 8 טומל 4 טוממ רבעה *)
 (18) טתדנימזא(אסד צץגגפ ,'טומל' ,אס1 אגאסת,'טוממ' ,א,'תעבט רבעה') ;
 (19) (* םללנלב טומכ שמשמ 2 רשאכ ,0-ל 5-מ תועבט א-1 רבעה *)

 (20) וז זגאסז (א-1, אסד ת2עא, אסד צגגס, אסד \א0ת) ;

 (21) אפס
 (22) עא; (* 1024181 84א0ז הרודצורפ *)
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 (23) | תעסנא (* 1024 תינכתה *)
 ! (28) תפ\פ(א) ;

 (25) ווד6סה1אז אגאסד (א, 'ג', 'ם', '6')
 (26) תא.

 א"ז ,א=5 הרקמל טלפה לש תיקלח הגצה תועצמאב תינכתה עוציב לולסמ רחא בוקענ
 ךירצ ,תיביסרוקרה הרודצורפל תואלרק יתש שיש ןויכמ .תועבט 5 תונותנ רשאכ
 .וז האלרק תישענ ובש תינכתב םוקמה רחא םגו תיביסרוקרה האירקה רחא בוקעל

 .ךומסה דומעבש םישרתב גצומ ןורתפה לולסמ

 :(תינכתב 12 הרוש) טלפ תורוש

 6 טומל 2 טוממ 1 תעבט רבעה .1
 5 טומל 4 טוממ 2 תעבט רבעה .2
 5 טומל 6 טוממ 1 תעבט רבעה 3
 6 טומל 4 טוממ 3 תעבט רבעה .84
 4 טומל 5 טוממ 1 תעבט רבעה .5
 6 טומל 2 טוממ 2 תעבט רבעה .6

 6 טומל 4 טוממ 1 תעבט רבעה .7

 5 טומל 4 טוממ 4 תעבט רבעה 8
 :רבסה

 הרודצורפה לש םלרטמרפה תומשש הדבועה ןמ עבונ ןורתפה ירחא בקעמב שוקה
 םה םילנלבה טומו דעיה טומ ,ירוקמה טומה ןושארה רוזחמב .םיפלחתמ דימת
 ,הרודצורפה לש (16) הרושב וללא םיעיגמש ,2 רוזתמב .המאתהב 89-ו 6 ,4
 .(דעיה טומ לש ומוקמל רבוע 2 םיינלבה טומ) 6, 2, 2 אוה שדחה רדסה

 לש תפסונ הפלחה שי ובש ,4 רוזחמ לש תיעצמאה תצבשמב דחולמב שגדומ ישוקה
 הרוטב .(20) הרושמ הרודצורפה לש שדח עוציבל תופעתסה רחאל תוטומה רדס
 ,5 ,6  ונייהד םילניב טומו דעל טומ ,לרוקמ טומ אוה םלרטמרפה רדס (20)
 .(ףרוצמה םלשרתבש 5 רוזחמב ןייע) המאתהב 4-ו

 האירק 3 רוזחמ לש הכומנה תצבשמב של ,טלפ לש תורוש 64  םיפסואש רחאל

 בשחמה .(8 רוזחמב ןילע) 4 ,6 ,5 םה וישכע םירטמרפה .הרודצורפל תפסונ
 םיכרוע רשאכ .תופסונ םלמעפ הרודצורפה תא שדחמ אורקל הזה בלשב ךרטצי
 4 רוזחממ הנוש (א=2 םע) שדחה 4 רוזחמש הדבועל בל םישל רשפא לנדל בקעמ
 .4,0,8 אוה תוטומה רדס 6,2,2 תוטומ םוקמבש הזב קר (ונמייס רבכש) ןשיה
 לש שדחמ הריצל י"ע טלפה לש (7) ,(6) ,(5) תורוש תא איצוהל םוקמב ןכל
 תא ףילחהל שי לבא (3) ,(2) ,(1) טלפה תורוש תא קיתעהל לכונ ,הרודצורפה
 .טלפה לש (7)-ו (6) ,(5) תורוש תא ונלבק ךכ .2-ב 6-ו 6-ב 2 ,8-ב א

 רוזחלו 3 רוזחמ םילסל ,ונפעתסה הנממש (20) הרוטל רוזחל לכונ ,הז בלשטב

 םלרטמרפה רשאכ ,(8) טלפ תרוש םיסיפדמ (18) הרושב .2 רוזחמב (17) הרושל
 לדכ (20) הרושל םירבוע וןאכמ .2 רוזחמ לש תוצבשמב םלמושר םימלאתמה
 .(םישרתב עיפומ וניא) שדח 3 רוזחמ ליחתהל

 ומייסל םה רשאכ וציקל עיגי םלועה ,טביטב תדה ינהוכ לש םתנומא יפ לע
 רחא בוקעל םיסנמ רשאכ .64 אוה תועבטה רפסמשכ םילדגמה קחשמ תא החלצהב

 עיגי םלועה ץקש ךכמ ששח לכ ןיא עודמ ןיבהל רשפא ,תועבט 5 תרבעה לש ךילהתה

 .בורקב
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 םילל?גרת 4

 תולאשש 1

 :וזה תלנכתה תעצבמ המ (1)
 (1) | תתססתגא עצתאאדפ (דאפטצ , סטיק ) ;

 (2) טגפת
 (3) 1, א, 8128: דאעמ0פפ ;

 (4) | עתססתתסתת  אגעס0סש (2 א: דאמ6₪ח ) ;
 (5) תטסזא

 (6) דע =א חפא
 07) חתדזמ (א)

 (8) תזפש
 (9) תטסנא

 (10) חתדקמ (1);
 (11) 47001 (1+1, א)

 (12) טתדצ (1)
 (13) םאפ

 (14) אפ ;

 (15) | תססנא (* קצתגאדס *)
 (16) תמגפ (5128);

 (17) עסת א:=1 1710 8125 0
 (18) תחסזא

1 =:1 (19) 
 (20) ועסס] (1, א))

 (21) חוזי א
 (22) תאס

 (23) | אפ.

 םללס .15.2 ףיעסב הגצוהש ,"יונה ?לדגמ" תיבלסרוקרה הרודצורפה הנותנ (2)

 .א=5 רשאכ ,31 בלש דע 9 בלשמ ,בקעמה ךילהת תא

 ףוסב הדוקנה תא סיפדת >אלש לדכ ד סזח.\עגד | אתזוד תינכתה תא הנש (3)

 .תזורחמה

 תולנכת 2

 ותב תלקתנ אלהש דע םתוא הסלפדמו םיוות תארוקש תיבלסרוקר תלנכת בותכ (1)

 .תוור

 ןמ תחא לכ בשחל ?דכ ,תיביסרוקר תחאו תלביטרטלא תחא ,תולנכת יתש בותכ (2)

 :ןלהלד תולצקנופה

 1 :ןותנ .(תרצע) אַ] .א
 א*\ד?לתתעז(א-1) , א0

 דידי( 0)
 2 (א)
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 אטית(א,1) = א :ןותנ .א-ו א לש הלפכמ .ב

 1פעפז(א ,א) = א + אעז(א,א-1) , א

 ע0(18) = 0, קדפ(1) = 1 :ןותנ .א ?'צנובלפ רפסמ .ג
 ע18(א) = עדפ(א-1) + ע1פ(א-2) , א1 וכו

 .תורפס לוות לש הרדסמ םלש רפסמ תונבל לדכ תיביסרוקר היצקנופ בותכ (3)

 :התסונב רזוח שומלש לע תססובמ הטלשה

 וז5תג8:= 10 * אדפתגת + 00(092) - 0ת('0')

 םישגופ רשאכ תמליתסמ רפסמה תיינבל תורפסה תרדס .ארקנ וישכעט ותה אוה 6

 .הרפס וננלאש ותב

 ל"ע ,ילטקוא רפסמל ?נורשע רפסמ ךופהל ידכ תיבלסרוקר תינכת בותכ (4)

 :לנורשעה רפסמה אוה % רשאכ ,תראותמה הטישטב טומישט

 .ךילהתה תא םללס ,א=0 םא

 .א אסכ 8 :הניה רתויב תיתועמשמ אלה תילטקואה הרפסה ,א<>0 םא

 .א כד 8 לוטיבב % תא ףלחה

 לע < .א דעצל רוזח

 םתירוגלאה .סדללקוא לש םתירוגלאה תא עצבל תלביסרוקר היצקנופ בותכ (5)

 1 םלמלש םירפסמ ינש לש (0תמעמ57 60אסא 740108) 607-ה תאיצמל דעולמ

 1 תא וב קלחל רשפאש רתו?ב לודגה ("ףתושמה הנכמה" וא) ךרעה והז .א-ו

 :ךכ תראותמ הטלשה .א תא םגו

 .ךללהתה תא םילסלו 607-כ םהמ דחא לכב רוחבל רשפא ,םלווש א-ו א םא .א

 לנש םע דובעלו ,לודגה ןמ ןטקה רפסמה תא תלחפהל של ,םלנוש א-ו א םא .ב

 .רוסיחה תלועפ לנפל רתולב ןטקה הלהש םלשה = :ולאה םלנתשמה

 .םללרוקמה םינתשמה לנש ןלב שרפהה אוהש שדחה םלשה =

 .א בלשל רוזח .ג

3 



 16 קרפ

 סינותנ ינבמ

 .תומלשר 1

 תרדוסמ המלשר 1

 לכ ובש ,(50:866 4ץע8ְצ) ןייוממ ךרעמ איה (02686266 115%) תרדוסמ המישר
 רתויב ןטקה אוה הז ךרעמב ןושארה רביאה לש ךרעה .ול םדוקה ןמ לודג  רבלא

 אט1סא1א אוה ךרעמה לש םשה םא .רתויב לודגה אוה ןורחאה רבלאה לש ךרעהו

 ררע לכ רובעב אטעטא1א[1+1] > אפעטא1א[1] :םייקש רמול לכונ יזא ,א ולדוגו
 .א-1 ןיבל 1 ןיב 1 לש

 :תולועפ שולש תושורד וצד המלשרל רביא ףיסוהל לדכ

 רבלאה ןיב ,לשמל :שדחה רביאה רובעב םיאתמ רשא ,המלשרב םוקמה תא אוצמל
 .לעיברה ןיבל ?שילטה
 םירביאה לכ תא זיזהל שי ךכ םשל :שדחה רבלאה רובעב םוקמה תא תונפל

 היה ומוקמש רביא ,רמולכ רוחאל דחא םוקמ שדחה רבלאה לרחא הלהל םמוקמש

 .1+1 םוקמל רובעי 1
 .ורובע ןכוהש םוקמל שדחה רבלאה תא סלנכהל .ג

 .א

 .ב

 םלאצמנש םילחה ללעב לש המלשר קיזחמ ץוביקב תויח ןג להנמ :אמגוד גיצנ

 .אטעטא1א ךרעמב העיפומו ,תלבפלאה *פל תרדוסמ וז המישר .ותושרב

 יא

 אטעטאזא[1] = ווא

 אאטזטאזא[2] = רוברב

 אאיטא1א[3] = לותח

 אפזשא1א[ 4] = הרפ

 אאעשא1א[5] = לעוש

 "בלכ" הלמה לש ףוריצה .המלשרל הז םש ףליסומו תויחה ןגל בלכ ףלסומ ןגה להנמ
 :םלאבה םלדעצה תא בילחמ המישרל
 לנפל ,לעיברה םוקמה והז ."בלכ" הלמה רובע המלשרב םלאתמה םוקמה תאלצמ .א

 ."לותח" ?ירחאו "הרפ"
 ."לעוט"-ו "הרפ" א"ז ,ךליאו לעיברה םוקמב םיאצמנש םירבלאה תזזה .ב
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 :ךכ תלארנ השדחה המישרה

 אטעטא1א[1] = זווא

 אט1טא1א[2] = רוברב

 אטעטא1א[3] = לותח

 אטזטאזא[4] = | בלכ

 אשיטא1א[5] = הרפ

 אפזטא1א[6] = לעוש

 :םידעצ לנש ללוכו תצקמב הנוט תולועפה רדס המלשרה ןמ רבלא לטבל ידכ

 .לטבל םלצורש רבלאה רותיא .א

 םיצורש רביאה לרחא םיאצמנש םירבלאה לכ לש המלשרה שאר ןוויכל הזזה .ב

 .המלשרה ףוסב דחא םוקמ הנפתי הפוסבו דחא םוקמ לש איה וז הזזה .לטבל

 רב*אה לש הביתכ :"ע השענ הזזהה ךללהתב הקלחמל דעולמה רביאה לש לוטלבה

 .ומוקמב המ?שרב ולרחא אבה

 תושעל םיכירצ ,א הכרואש המלשר שארב רביא םילטבמ וא םיפיסומ םאש ,ךכמ עבונ

 ךרוצ ןיא ,המילשרה ףוסב אצמנ לטובמה וא ףסונה רביאה םא .הזזה תולועפ א-כ

 לוטלב וא הפסוה תלועפ לכב תוזזה א/2 תושורד עצוממב .ןהשלכ הזזה תולועפב

 .המישרב רביא לש

 תרשרושמ המלשר 2
7-6 

 המלשר לש םירביא לט לוטיב וא ,הפסוה ןמזב תוזזהה רפסמ תא ןיטקהל לדכ

 :םלכרעמ לנש הבש 48 115%6) תרטרושמ המיסר לש הטישב םלשמתשמ ,תרדוסמ

 םלנותנה .והשלכ רדס אלל םינותנה תא קיזחמ (28%58 8::4ץ) םינותנה ךרעמ .א

 .דועו אמגודב ומכ תומש וא ,תומושר ,םילרפסמ םלכרע תוליהל םילוכל

 ךרעמ לש םירבלאה רדס .תא ללכמ (ע:8ץ 0% 201מ%6ת8) םיעלבצמה ךרעמ .ב

 ליכמ אוהו םינותנה ךרעמב רביאל ליבקמ הז ךרעמב רבלא לכ .םלנותנה

 הרומ 0  עיבצמ .המלשרה לש ןולמה רדס ?פל וירחא אצמנש רביאה לא עיבצמ

 .המלשרב ןורחאה אוה םינותנה ךרעמב ליבקמה רביאב ןותנהט

 םלארקנ לנשהו ןושארה ךרעמה .תרשרושמ המישרכ תויחה ןג תמישר תגצומ הטמל

 .המאתהב 412212-ו אשעטאזא

 :םיעלבצמה ךרעמ :םלנותנה ךרעמ

 אעעטא1א[1] = לעוש
 ן1ז\ד1[2814] = 0

 אט0טא1א[2] =רוברב
5 = [1(12214]2 

 אעזטא1א[3] = הרפ
 גד2מד3[\4] = 1

 4[11/72814] = 2 אטזטא1א[4] = זווא

 7281415\11] = 3 אטזטאנא[5] = לותח

 אעעטא1א[6] =
= [11\12814]6 

 :תרשרושמ המלשר םיבלכרמה םלכרעמה .לנש ןיבש רשקה תא ריבסנ

 רדס יפל ולרחאש הלמה ."רוברב" הלמה תא ליכמ םינותנה ךרעמב *נשה רביאה .א

 םאתהב .הז ךרעמ לש לטילמחה רביאב תאצמנ רשא ,"לותח" הלמה איה ןוימה

 תא אצמנ ,"רוברב" םע רביאל ליבקמ רשא ,םיעיבצמה ךרעמב :נשה רביאב ךכל

 .םינותנה ךרעמב לשלמחה רביאה לא הנופש ,5 עיבצמה
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 ררעמבש 1 רבלא ירחא המישרב אבה םוקמל עיבצמ אצמנ אד1[2212] רביאב .ב
 תא תעדל לדכו רחא רביא רחאל אצמנ וניא המישרב ןושארה רבלאה .םינותנה
 ,תדפמסא=4 הז הרקמב .ת15%80א ול ארקנש ,דחוילמ הנתשמב ךרוצ שי ומוקלמ
 .ךרעמב יעיברה םוקמב םושרש ,"צווא" םשה תאצמנ המלשרה שארב א"ז

 םירבוע .2-ל הוושט רשא /4[1281\4] תא םיקדוב המישרב הקירסב ךישמהל ידכ .ג
 רביאה והז ."רוברב" וב םושר רשא את1טא1א[2] רביאל ,םינותנה ררעמל
 5-ל הווש רשא א\1281ג[2] תא םיקדוב .תיבפלאה רדס .תניחבמ המישרב לנשטה
 ישילשה אוהש ,"לותח" םושר ובש אמעטא1א[5] לא םירבוע הז ךמס לעו
 םיכלשממ .ךרעמב שלמחה רביאב אצמנ אוהש ףא לע ,תיבפלאה רדסב המישרב
 .םלנותנה ךרעמב ןושארה רביאב םושר רשא ,"לעוש"ל ךכ רחאו "הרפ"ל ךכ
 ףוס תא  ןמסמ רשא ,א0=]1[477814 אוה םיעיבצמה ךרעמב ליבקמה רביאה
 ] .המישרה

 :ךכ הארנ ,רביא תפסוה ללוכ ,וז תרשרושמ המישר לש יטמכס גוצלל

 תסוותסא
 ת1פווסא

₪ \ 
 יא רצ -

 6 א

 :תואבה תולועפה תא עצבל ךירצ המישרל רביא ףיסוהל ידכ

 רבלאה לא התע עיבציש ?דכ שדחה רביאה ינפלש רביאה לש עיבצמה תא תונשל .א
 .שדחה

 רבלאה לא הנוכנ הרוצב עיבציש ל?דכ שדחה רביאה רובע עיבצמ םושרל .ב
 .וירחאש

 רדס לפל ,תולהל ךירצ אוה "בלכ" הלמה תא ליכמש רביא םיפיסומ םא ,וז אמגודב
 לש עיבצמה תא ףילחהל ךירצ ךכיפל ."הרפ" הלמה ןיבל "לותח" הלמה ןיב ,ןולמה
 תא ."בלכ" הלמה תא ליכמש רביאה לא עיבציש לדכ "לותח"ל ליבקמה רביאה
 ."הרפ" הלמה תא ליכמש רביאה לא ןווכל שי "בלכ"ל ליבקמה רביאה לש עיבצמה

 םלרבלאה תפסוה תא תבליחמ המישרל "בלכ" הלמה לש הפסוה ,רתול שרופמ ופואב
 :םיאבה

 אטצטא1א[ 6 ]=בלכ :םינותנה ךרעמב .א
 שדח ןותנ וב םלמשור .את1טא1א ךרעמב ןושארה יונפה רביאה אוה הז רביא
 .םיעיבצמה תועצמאב םיעבוק םירביאה רדס תא .אוהשלכ רביא זיזהל ילבמ

 7ד5[7914]:= 6 :םיעיבצמה ךרעמב .ב
 רדסב "בלכ" הלמה ינפל תויהל הכירצו ישלמחה רביאב תאצמנ "לותח" הלמה
 ."בלכ" תא קיזתמש אעזטא6[14] לע עיבצל "לותח" לש עיבצמה .יתיבפלאה

 ודי2פד \ [6] :3 :םלעיבצמה ךרעמב .ג
 "בלכ" לש עלבצמה ןכלו "בלכ" ירחא יתיבפלאה רדסב תאצמנ "הרפ" הלמה
 ."הרפ" תא ליכמש רביאה לע עיבצל
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 אצמנ רשא ,3 ךרעה תא ללכה 5[%412814] רביאה ,שדחה רביאה לש הפסוהה לנפל

 ,"הרפ" רביאה לע עיבצה "לותח" רביאה הפסוהה ינפל .א6[4712814] רביאב תעכ

 ןתלנ שדחה עיבצמה תאש הדבועה תא ם?גדמ הז .וילע עיבצמ "בלכ" רביאה ויטכעו

 .םיפיסומ התע הזש רבלאה לנפל המישרב ומוקימש רביאה ןמ דלימת לבקל

 .ןהשלכ תוזזהמ ענמהל ידכ ,יונפה ןושארה םוקמב םלמשור טדחה רביאה תא

 רשפא ךכ םשל .המלשרה ףוסב דימת ולהל םייונפה תומוקמהש חלנהל רשפא הרואכל

 תא םיקלזחמש יפכ ,ןורחאה םוקמה לע עיבצי  רשא ,208גת0א הנתשמב שמתשהל

 םלרביא םילטבמש ןויכמ ,םלוא.המישרב ןושארה רביאה לע עיבצהל 15%0א הנתשטמה

 לש היעבהו המישרה עצמאב םג םייונפ תומוקמ םלרצונ ,םלנותנה ךרעמב םוקמ לכב

 אל עצומה רזעה הנתשמו רתול תבכרומ תישענ ןושארה יונפה םוקמה תאיצמ

 ו .ליעול

 םיליבקמש 4412212 ךרעמה לש םלרבלאב קר אל שמתשהל אוה וז הלעבל ןורתפה

 םיליבקמה 47281 לש םירבלאב םג אלא ,אעעטאזא ךרעמב "םיאלמ"ה םירביאל

 רביאה לע עיבצהל ?לדכ הלא םירבלאב שמתשנ .אמעטא1א ךרעמבש םללונפה םירביאל

 לדכ 41281 ךרעמב םיכרעה תא ןכדענ ,יונפ רביא ףסותמש םעפ לכב .אבה לונפה

 קלזתנ לונפה ןושארה רביאה לש (5טפפ6ש12ק6) ןללצמה תא .שדחה בצמה תא ףקטל

 .2גאשצ ארקנש הנתשמב

 םירבלאה רובע תחא ,תורשרושמ תומישר "תש קיזחמ לז ךרעמה ,האצותכ

 .םללונפה םירבלאה רובע תחאו םיאלמה

 ."םללונפ" םירביאו "םלאלמ" םירבלא תללוכ רשא תרשרושמ המישר הנותנ ,אמגודל

 םינתשמה ?כרעש םג חלננ .דחא לכ םירבלא 10 לנב םה םירהצומה םיכרעמהש חלננ

 םלרבלאה תמישרבו םיאלמה םירביאה תמלשרב םינושארה םלרביאה לע םיעיבצמה

 .המאתהב תגאטצ=7 ,ת1580א=6 :םה םייונפה

 :םה תרשרושמה המישרה לש םיכרעמה

 אטצטאזא[1] = | לעוש אאד?מזג[1] = 0

 אפצטא1א[2] = 11.72891ג[2] = 0

 אפעא1א[3] = רוברב אד3[2814] = 8

 אטעטא1א[4] = 4[472814] = 2

 אעצטא1א[5] = הרפ א\ד281ג[5] = 1

 אעזטא1א[6] = | זווא 6[472814] = 3

 אפעטא14א[7] = אאד7[.281] = 9

 אעצטא1א[8] = | לותח 8[147281] = 0

 אטעטא1א[9] = \9[72814] = 4

 אפיטא1א[ 10]= בלכ 10[72814]= 5

 .לונפ אוה אעזטא1א[7]-ש אצמנו 7 רביאל הנפנ ןכלו 7-ל הווש ?גאשצ הנתשמה

 .לונפ אוה םגו אטזטאזא[9] לא עיבצמ רשא ,9 ךרעה אצמנ 7[%8412814] ךותב

 לא םלעיגמש דע םליונפה םירביאה תמלשר לכ לרחא בוקעל ןתינ וז ךרדב

 ןורחאה אוה אעזשא1א ךרעמב 2 רביאש ןמסמ הז רבד .0  ונכותש ןו\דילמד ג [ 2 ]

 .םללונפה םלרבלאה תמישרב
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 תומ?שר לש דובי? 6.2

 תרשרושמ המישרל םלרבלא תפסוה 1

 רבלא תפסוהל םילסיסבה םידעצה תא (8?110ע0גע 02826) לכרארלה םלשרתב ראתנ
 ,הרודצורפ לכ רובע דרפנ ןבלמ םלטטרשמ הז גוסמ םלשרתב .תרשרושמ המישרל
 תוארוקה וא הדי לע תוארקנה תורחאה תורודצורפה ןיבל הניב סחיה תא םיארמו
 .וב תוראותמה תורודצורפה ןיב ?יגולה סחלה תא ראתמ ונניא הז םישרת .הל

 םשב הנתשמב םלאצמנ רשא ,םינותנ תפסוה ראתמ ןאכ גצומש לכרארליהה םלשרתה
 :תרשרושמ המישר לא ,אגעשא ₪

 ףסוה

 אהיעטא .סצתסתפזצ

 תרשרושמה המישרל

 אתצטא .סאתפתפה םיש

 ררפסמש רביאב

 סזתסתפהה

 לרנפ םוקמ אצמ

 ,םייונפה תמיסרב

 רל  ארקו

 סאתסתפה

 םיעיבצמה תא ןכדע
 רפסמ רביאש ךכ
 קיספי סחתסתפה

 ןמ קלח תויהל

 תרטשררושמה המישרה
 ,םילרנפה לש

 ןמ קלח היהיר

 תרטשרושמה המישרה
 םינותנה לש

 םיעיבצמה ןוכדעל הרודצורפה לש רתוי בר טוריפ רשפאמ אבה המלרזה םלישרת
 .תרשרושמ המלשרב

 :תינכתב ורדגולש םיילבולגה םינתשמה תמישר .םלשרתה יפ לע ןורתפה תא תנכתנ

 .םינתשמה תא קיזחמש ךרעמ - אעעטאנא
 .םלעיבצמה תא קיזחמש ךרעמ - 4
 .תרשרושמה המישרב רתולב ןטקה ךרעה תא קיזחמש רביאל עיבצמ - 1508

 .םיללונפ םלאת לש תרשרושמה המלישרב ןושארה רביאל עיבצמ - תגאטצ
 .אטצשאדא ךרעמב םיעלפומש ם?נותנה גוס - 506 אאזץטא

 .0-ל הווש וכרעשו המלשרה ףוס תא ןילצמש עובק -
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 אתטא סאתפתפוצ
 תויהל ךירצ

 ןוטאר
 7 המיטרב

 תרזעב) המישרה תא קורס
 עיגתש דע (םיעיבצמה ךרעמ

 לודג רשא רביאל

 אגניטא,.סתסת5₪1-מ
 עבקת ךכ .המישרה ףוסל וא

 םדוקש ןותנה תא

 אגצטא 6אתסה5א-ל
 המישטרב

 לש םדוקה ךרעה תא רבעה

 תזפאסא

 תדקפזת [סאתסתפא] ךותל

 רישכע אוה ןושארה רביאה
 סאפ

 תזפסא <-- 0התכתפ ןכלר

 רביאה לש עיבצמָה תא ןקת
 אתנטא .סאתסתפא ?נפל ומוקמש

 אתצטא .63תסה58% לע עיבציש ידכ

 ןותל2מזה [סצתפתפא]

 ומוקמש רביאה לע עיבציש ידכ

 אגנטא סאגסתפא ?רחא

 ןווכ
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 לש חווטה ןכלו הקיר המלטרה רשאכ 0 תויהל לוכי ת1980א הנתשמה לש ךרעה

 אלש פ"עא .א דע 0-מ אוה אטצטא1א  ךרעמה רובע (5058021258) םלנללצמה

 תוסחללתהה תלנכתב  תאצמנ ,אשזטא1א[0] רביאב םלנותנ םלקלזחמ

 הלהת אלט לדכ אטעטא14א[0] תא רידגהל ךירצש ,ואכמ .אפצטאזא[2תז5טסא]

 .הז רביאל תסחי?תמה הדוקפה עוצליב ומזב

 :ןלהל הנותנ תרשרושמ המלשרל םירבלא לש הפסוהל תלנכתה

 קתססמסטתמ 044 (אגצטא 0: 506 אא1וא) ;
 צאת

 00451, אספתא, הגג: דאלתסתמ
 תטסזא

 (* שדחה ןותנה תא בותכל םוקמ אצמ א)
 0142451:= ת\אזצ ;

 (* ,םללונפה תמישרב לינש םדוק הלהש ,רבלאהש ךכל גאד

 .וז המלשרב ןושארה תולהל ךופהל *)
 עואטש:= אאד2814[ ת\אטצ ] ;

 (* לונפה אתב אג?שא 6842851 םושר *)
 אטצטאזא[ 6842458] := אאעטא 6458

 (* םוקמב תויהל ךירצ אג?טא 0842488 םא קודב

 .םאתהב ןכדעו תרשרושמה המישרב ןושארה *)
 דע (3ַדפאסא=אטתם) 8

 אגזטא 6זגפג5ה < אגעטא[ת158ס0א] אתא
 תטסזא

 ן08.0258[.1281\1] := ת1580א;
 315₪0א:= זז

 גפסזא (* | שדחה ןותנה לש ומוקמ תא אצמ

 ,יתלבפלאה ןולמה רדס ?פל לגולה ומוקימ תנלחבמ

 .לסיפה ומוקלמ תניחבמ אלו

 .08140451[ ורפסמש רביאב אצמנ שדחה ןותנה

 ,הקלר הננלא המישרה םא ןאכל םיעליגמ

 .שדחה ןותנה ןמ ןטק המישרב ןטקה ךרעהו *)
 אס01:= ת1580א,;

 1452 := 11172814 [ת15₪0א] ;

 חם (גפג <> אטממ) גאפ

 (אאעטא > אטצטא1א[8454] פס
 | תפסזא

 א0כמ8:= 1488 ;

 פג := א\ד2814 [1454]

 אפ ;

 (* .הפסוה רשפאל ידכ םיעיבצמה תא ןכדע

 וא ,אגצטא 040458 <= אטדטאזא[ 1484] רשאכ ןאכל םלעלגמ

 המלשרב ויהש ם?כרעה לכמ לודג רתוי אאגצטא 0842458 רשאכ

 אצמנ שדחה ןותנה רובע םוקמה םירקמה ינשב .ולשכע דע

 .א028% -ל הווש ןייצמ םע םוקמה רחאל

 לע עיבצהל ךירצ א02ש% רפסמ רבלאב עיבצמה ,וכל

 עיבצהל ךירצ 0142458 רפסמ רבלאב עיבצמהו ₪

 ורפסמו (הפסוהה לנפל) %028% ?*רחא אבש רביאה לע

0 

 רביאל
 האיגש



 (43) .18 ומשש הנתשמה ךותב אצמנ *)
 (44) ד2814 [א004] :=

 (45) אד2814 [ 0140458] := גתה
 (46) אפ

 (47) אפ ;

 לש לתלחתהה ךרעה ,אטתם אוה 51580א לש יתלחתהה בצמה ,המלשרה תלינב ומזב
 .םללונפ ךרעמב םירביאה לכו 1 אוה תגאטצ

 הקלר המלשרהשכ ?תלחתהה  בצמל םלאתמה םיעיבצמ לש ךרעמ תרצול האבה האלולה
 לא עלבצמ יונפ רביא לכ .םייונפ ולרביא לכש ךרעמ לידי לע תגצולמ אליה ןכלו

 .0-ל הווש וכרעש עיבצמ ל"ע םינמסמ ןורחאה רבלאה תא .ולרחא אבש הז

 עסת 1=:1 70 א-1 0

 גד2מז\[1]:= +1;

 ואד2214[א]:= אט;

 תרשרושמ המלשרמ םלרבלא תקלחמ 2

 :תרשרושמ המישרמ םלרבלא תקחומ האבה הרודצורפה

 (1) תתססמפטתמ ןומסזאג (אגצטא 1אמ6אדא\: 500 אה1טא) ;
 (2) ן

 (3) אספמא, צגפתגא: זאעת68ת ;
 (4) (* הקלחמל רבלאה תא אצמ *)

 (5) תחסזא
 (6) צ\פטגא:= ת190א;

 (7) 0 דש אטנטאנא[צ451גא] <> אגצטא 1ט0חזא\ גאע
 (8) צ\פמגא <> אטתת כ0

 (9) חסדא
 (10) אספמא:= צא ;

 (11) צ\פחגא:= אאד2814 [צ5הגא]

 (12) תאפ ;
 (13) (* המלשרה ןמ הקלחמל רביאה תא איצונ *)

 (14) ךח צגפחגא = אטעמ עחתא
 (15) טנא ('%- המלשרב אצמנ אל רביאה')

 (16) כ
 (17) ךע תנפחסא = צהפח\גא חמא
 (18) תזפמסא:= א5[12214ת1580א]

₪ (19) 
 (20) אאד?לםדג [ אספמא] := 12513 [צ5זא] ;

 (21) (* ולשכע הנפתהש רבלאה תא םייונפה תמישרל ףסוה 5)
 (22) ודם [צגפת\א] := עתגאטצ

 (23) ?האטצ:= צא
 (24) אפ ;

 :רבסה

 רבלאהו המלשרב םדוקה רבלאה :םינותנ ינשב םיקיזחמ בלש לכב (6)-(12)
 םא .המלשרב ןוטארה רביאב םיאצמנ לכ ,םדוק רביא ןיא (6) הרושב .יחכונה
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 םא .(12) דע (7) תורושבש האלולל םיסנכנ אל ,הקיחמל דעולמה רביאה והז
 לכב םלמשור .םיכישממו האלולל םיסנכנ ,הקיחמל דעולמ וניא ןושארה רבלאה

 םישגופש דע +458\א-ב לחכונה רביאה תאו %028%-ב םדוקה רביאה תא בלש

 .הקיחמל רביאב

 תא ונאצמ אלו הלוכ המלשרה תא ונקרסש ושוריפ צ(5ח\א=אטעמ םא (14)-(15)
 .האיגש תעדוה ם?יסיפדמ .הקיחמל ןותנה

 ,(12) דע (7) תורושה לש האלולל םיסנכנ אל ,ת1580א-צ458גא םא (16)-(20)
 םיכירצ ,הקיחמל רביאב לפטל לדכ .ןושארה רביאה היה הקילחמל רביאה יכ

 םא .(18) המישרה שארל עיבצמ רשא ,ת1580א הנתשמה לש ךרעה תא תונשל

 .םירתאה םלרבלאה ןמ דחא םיקחומש אלה תועמשמה ,+57גא-מ הנוש תזפעסא
 לע עיבצי הקיחמל רבלאל םדקש רביאה לש עיבצמהש ךכל גואדל ךירצ ךכ םשל
 אגד?לת1ג[אספמא] := אד?2814[צ4584א] :רמולכ .וירחא אבש רביאה

 ךללאו ןאכמ עלפוהל ךירצ הקיחמהמ האצותכ המישרב הנפתהש םוקמה (22)-(23)
 םלשל הלה* לק לרה ,בושח וניא המישרב ומוקלמש ןולכמ .םילונפה תמישרב
 תמלשרב ןושארה רבלאה תא םלאצומ ,תאז תושעל ידכ  .המלשרה תללחתב ותוא

 א"ז ,וילא | עיבצל שדחה | לונפה | רבילאהש | ךכל םימרוגו םייונפה
 רבלאה הלהל םייונפה תמישר שארבש םיעבוק ךכב | .א2פ14[צ\5חגא] :=תגאטצ
 .?גאטצ :=צ58\א א"ז ,הנפתה התע הזש

 םא  .ללכ תרדוסמ הניא תרשרושמה המלשרהש הרקמל םג המלאתמ תמדוקה הרודצורפה
 לש הקלדבל (12)-(7)תורושבש האלולה תא ללבגהל רשפא ,תרדוסמ איהש עודי
 לש ןכותה תא תונשל זא ךירצ .אג10טא 101₪01ז1א4-מ םינטק רתוי רשא ,םירביא
 :םא קודבל ?דכ (20)-(13) תורוש

 אפזטאנא[צ\5אגא] = אגעטא ןח
 :הלהת השדחה 12 תדוקפ

 דס אסצטאנא[צהפחגא] <> אגצטא 101א ץחפא

 חת1צמוא ('המלשרב אצמנ אל רביאה')
₪ 

 (* לונלש אלל (20)-(17) תורוש *)

 :םלכרעמ לנש לע ונרהצה תורשרושמ תומישר לע ןולדב ,םימדוקה םיפיעסב
 תומוטר םה ולרבלאש דבלב דחא ךרעמ לע ריהצהל םג ותינ .א1281ג-ו אפצטאנא
 .עיבצמה רובע דחאו ןותנה רובע דחא :תודש ינש ןהבש
 .(אס86) תמוצ םשב וז המישרב רביאל ארקנ

 :ןלהל תוטרופמ תרשרושמ המישרל תומיאתמה תורהצהה

007 
 אגא המפ1\ :=

 ץצקמ
= 207 
0 

 אגזטא: 5060 א4זטסא;

 וגד2814: א

 אפ ;

 גת
 תפמדאג: התתגצ[1. .אגא תספהדאג] סע 207
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 תופאזאג [ד] .אגצטא :ךכ םינופ 1 תמוצב ןותנה לא
 תטפא1אג [ ד] ָ. ד :ךכ םינופ 1 תמוצב עיבצמה לא

 תו" נסחמ 16.3

 וזה תורשפאה .אוהש םוקמ לכב םירבלא קוחמלו ףיסוהל רשפא תרשרושמ המישטרב

 חתונ םללונפה תמישרב לופלטה .ןורמתל בר בחרמ תנתונ לבא ,דודיקב תצק השקמ

 .המישרה שארב דלמת ןה תוקלחמהו תופסוהה לכ ,תונכתה תנלחבמ

 ףוסל תלבגומ הקיחמ וא הפסוה לכ הבש תרשרושמ המישר איה (5580%) תינסחמ
 ןורחא סנכנ" וא .,(1856 1ם 715% 0ש6) 21ע0 תארקנ וז הטלש .דבלב המישרה
 :אבה טוטרשב תינסחמה תא ראתנ ."ןושאר אצול

 טנצסא

 לש יסחיה רפסמה אוה וכרעו 2צ0א הנתשמב אצמנ ןורחתאה רבלאה לא עיבצמה
 םידירומש ןושארה םג אוה תלנסחמל םליפיסומש ןורחאה רביאה .המישרב רביאה
 רביא תפסוהל הללבקמ תינסחמל רביא תפסוה .םלרביא דירוהל ךירצ רשאכ ,הנממ
 הליבקמ תינסחממ רביא תרסה .(2ט5ת1ת8) הפלחד תארקנו תרשרושמ המישר ףוסב
 לוטלבו הפסוה .(?0ק51םַפ) הרסה תארקנו תרשרושמ המישרמ ןורחאה רביאה לוטיבל

 לוטיבו הפסוה תולועפל תיסחל תוטושפ תולועפ ןה המלשרה ףוסב םירבלא לש
 .המלשרב םירחא תומוקמב

 ,(ךרעמ) המישרה ךותב םירבלא םילטבמ אלש ןולכמ םיפוצר דלמת תלנסחמה לרביא

 דחולמ ךרעמב ךרוצ ןיא ,ךכיפל .ע/צ0א הנתשמבש ךרעה ?לפ לע ,הפוסב קר אלא
 .אבה רבלאה לע עלבצהל ידכ

 תא א"ז ,ךרעמב םיאצמנש םירביאה רפסמ תא תעדל שי המלשרב תולועפ לש בלש לכב
 םלרבלא ןיא זא לכ ,0 אוה םתצסא לש יתלחתהה ךרעה .2צ0א לש יחכונה ךרעה
 .תינסחמב

 :וז ךרדב תינסחמ לע םלריהצמ

01 

 ןוגא ן0ת54א77= 2
 גת

 ו054אד1: התתגצ [1. .אגא אגסא5גאדש] סע 506 אסצטאזא
 תעצסא: 0. .אגא 17
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 :תורודצורפ יתש תושורד הרסהו הפיחד תולועפ עוציבל

 עאססמפטאמ סטסאדעג (אהצטא: 506 אגצטא) ;

 (* רפסמ ןכלו ךרעמב רביא דוע שי
 .1-ב הלוע םיסופתה תומוקמה *)

 (*  אג1ץשא היהל ףסונה םוקמה לש ךרעה *)

 תטסזא

 עזצסא:= עז1צס0א+1 ;

 א\6ת54אז'ז [ םזצסא] := אגזתטא
 עאפ ;

 עתסספתזנתמ הגפהתב (צטגת אזסא: 506 א4?ץטא) ;

 תעסזא

 (* אג?שא הנתשמל ןוילעה רביאה תא םיריבעמ *)
 אגזטא:= א\6154א17 [ תצסא] ;

 (* ,ןוילעה רביאה תא ספאל וא קוחמל ךרוצ ןיא
 אוהש ,ןוילעה רביאה לא עיבצמה ןמ 1 רסחל קר אלא

 רחאל םלאצמנש םירבלאה לכ .תלנסחמב ןורחאה
 םימללק אל וללאכ ןוילעה רביאל עיבצמה
 םתוא םלקחומ אלש לפ לע ףא ,םהללא השיג לכ ןלאו

 םה תלנסחמל םיפסונ םיכרע םיפלסומ רשאכ .שממ
 .קחמיל םדוקה ןכותהו ולא םירבלאב ובתכל *)

 עזצסא:= צ1
 אפ ;

 תינסחמב השללג בצמ 1

 .םיפסונ םירבלא ףוחדל ?דכ 40152א1% ךרעמב םוקמ הלהל דלמתש ונחנה התע דע
 לכ תלרשפא ל?תלב וז הלועפ רשאכ תינסחמה ןמ םלרבלא רלסהל הסננ אלש ונחנה םג
 םיבצמב לפטל ךירצ ןכלו תורקל תולולע ולא תועפות לתש ,םלוא .הקלר  תלנסחמה

 .(0טסע+1סא) השללג לש בצמל תמרוג האלמ תלנסחמל הפלחד .םאתהב ולא

 וכרעש לנאללוב הנתשמ תרזחה ?"ע הז בצמב תלפטמ 28081922 תבחרומה הרודצורפה

 .השילג לש בצמל םיעיגמ רשאכ 8

 ןויסינ

 הלה: ע/צסא ךרעה ,הקלר תינסחמה םא ,14542) הרודצורפב .(0ת60++1סש)

24 

 לש

 קתססמפטהתמ כמ0ה1ע42 (אגצשא: 506 אגצסא;
 גת סטתתע1סוז: 2001.0א) ;

 תפסזא
 ךע םעצסא = אהא 0 52אזד דחפא

 סטמתעתסא := 5

 כ

 א
 סטמתעסא :=

 תקוצסא := םצסא +

 6א54א11[ תעצס0א] := אאזטסא

 אפ

 אפ ;

 השללג-תת תארקנש האלגש לש בצמל ללבומ הקלר תינטחממ רבלא תרסה
0. 



 רדגומ ונלאש א40854א0[117] רביאל תנווכמ א40854א11[עתעסא] רביאל היינפה
 וכרעש ?לנאילוב הנתשמ לש הרדגה ?"ע וז הלקת לע רבגתהל לכונ .האיגש וזו
 .השילג-תת לש בצמל םיעלגמ רשאכ 1808-ל ךופהל

 עתס6עסטתמ חג5התג2 (טגת אגדטא: 506 אסא,
 גת טאפפתעתסא: 2001מא) ;

 תפסזא
 ךע םצסא = 0 ץחמא

 טאפתתעסא := לץתטש
 ןפויכה

 תעסזא

 סטאפמתע0א: =

 אגצטא := א\6854א1ז [ תצסא] ;
 אזצסא := עעצסא - 1

 קאפ
 םאע ;

 תינסחמב שומלשה תונורתל 2

 םינויצו תומש לש המישר תארוק רשא תינכת תועצמאב תינסחמב שומלשה תא םיגדנ

 ןולצה תא ולבקש ,םלטנדוטסה וא ,טנדוטסה לש םשה אוה טלפה .םלטנדוטס לש
 .רתולב הובגה

 :םידעצ השולש ללוכ ןורתפה ,וזה היעבה ןורתפל ליגר ךרעמב םישמתשמ רטאכ
 .ךרעמל םינולצהו תומשה לש הביתכ .א

 .ללמלסקמה ןולצה תא ררבל ידכ ךרעמה לש הקירס .ב

 ללעב םלטנדוטסה לכ לש תומשה תא ררבל ?דכ תפסונ םעפ ךרעמה לש הקירס .ג
 .ללמיסקמ ןויצ ותוא

 .םללמעפ ותקלרסמו ךרעמב תומשה לש הנסחהמ ענמהל רשפא תינסחמב שומלש ידי לע
 ללמלסקמה ןויצל הווש ולש ןולצהש טנדוטס לכ לש םשה תא תלנסחמב םיקיזחמ

 תא םלנקורמ ,רתוי הובג ןויצ םע טנדוטס םללגמ רשאכ .ולשכע דע ההוזש

 תינכת .ןכדועמה ילמיסקמה ןולצה םע טנדוטסה לש םשה תא םלבתוכו תינסחמה
 :ןלהל תנתלינ וז הטלשב הבותכש

 קתתססתגא ד2דצטא 6002 (1אפטצת , סטצפט1) ;

 ו
 אגא ן\0154א11 :=

 ךצק8
 506 אגעטא = גתתגצ[20..1] סק 1:

 גת
 ו0354אדד: התתהגצ [1. .אגא וגסמ5האדד] סע 506 אהא;

 תנצסא: 0. .אגא 01;

 51 : 506 אסא;

 ד2דצטא , ץ2דצשא 64702 : אד ;

 758 : סא,

 קפססמפטאמ כמסאדק42 (אהעטאי 506 אגעטא;

 לגת סטתתעמסט: תססזתהא) ; תאית;

 ץתססמכטתת 15442 (טגת אג1שא: 506 אאא,

 טגא טאפתתק0א: תססתמגא) ; תאדיתחאה1.;
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*( 
*( 

 :רבסה

 םשה

 ןאכמ

 עאססמסזנומ תסאתא
 מס6זא

 םעצסא := 0

 אפ ;

 עתססמססתמ גסקמפ 0511 ;

 קס 1:= 1 10 ענצסא 0
 טתדדמזא (.0ט54אדצ[1])

 אפ ;

 קס
 תפטסזא

 חתדדמזא ('טנדוטס לש ןולצו םש בותכ');
 תעגפתא (5עשא, ץ21צעא)

 אפ ;

 תתסזא (*  תלשאר תלנכת
 תסאאא (* תלנסחמה תא ןקור
 אז ; (* ןושאר טנדוטס ארק
 ך2דושא 604704:= ץ21צטא; (* ןולצה וללאכ ןושאר טנדוטסב לפט
 .רתויב הובגה אוה ולש

 תמסחדחג2 (53₪1, 011570) ;

 וחום אסע (ם0ע 0ת 61158ג) עס
 תטסזא

 אז ;

 ךע ד2דצטא > ל2דצעא 64003 דזמא

 תטסזא
 ך?2דצטא 64004 := ץ צא; (* שדח םומיסקמ ההז
 תסאמא ; (* תלנסחמה תא הקנ

 תטסמ1ת42 (51001, 61.1580)

 אפ

₪ 

 םטסזא

 דע ץקדשוא = ץ21צשא 62003 דוא

 תמסחדחהב (51101, 61.1514) ;
 דע 6151 עא

 טתזדמזא ('השילג שי .תועט')
 אפ

 אפ ;

 דע אסע 01584 חמא
 גפסמפ ו

 אס .

 .רתולב הובגה ןויצל בשחנ ןושארה ןויצהו תלנסחמל דימ סנכומ ןושארה
 ןולצה ןמ הובג רתול ןויצ אצמיל םא קר ףלחוי 12זצטא 64008 ךליאו

 ןולצ םיאצומ םא .תלנסחמה תא םינקורמ ,הזכ הרקמב .7121צו 64002-ב אצמנש
 לא הז ןויצ לעב טנדוטסה לש םשה תא םיפחוד 121צשטא 02002-ל הווש רטא
 .תלנסחמה
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 םלרות 4

 םלאנתב קר םירביא הנממ קוחמלו הל ףיסוהל רשפאש המישר אוה (0ט68ט6) רות

 :הלא

 .המילשרה ףוסב קר תושענ תופסוה .א

 .המישרה שארב קר םישענ םילוטלב .ב

 רדסכ אוה תורשה רדס ,רמולכ (71ע86 1מם 71286 006) 21ע0 תארקנ וז הטלש
 הפסוהה םוקמ תא תעדל ךרוצ שי ,המלשרה ףוסב דלמת ןה תופסוההש ןויכמ .עפומה
 םלשנא לש רותה אוה ע170 רותל אמגוד .וירחא ףיסוהל ידכ ןורחאה רביאה לש
 רותה ףוסל םיפרטצמ םישנא :םלסיטרכ תונקל ידכ עונלוקה תפוק נפל םידמועה
 .םיסיטרכ תשלכר רחאל ושארמ ותוא םיבזועו

 :םיכרד יתשב רות גצללל רשפא

 .םללונפ תומוקמ תמישר םע תרשרושמ המלשר .א

 :םלנתשמ השולש םישורד הז ךרוצל
 ,רותב ןושארה רבלאה לש םוקמה לא עיבצמ - ת1580א
 ,רותב ןורחאה רבלאה לש םוקמה לא עיבצמ - 0%0א

 .םייונפה תומוקמה תמלשרב ןושארה םוקמה לא עיבצמ - עגאטצ

 דחאו םלנותנה רובע דחא :םלכרעמ ל?נש םלשורד וז הטיטב רות לוהינל

 , .םלעלבצמה רובע

 .רותב םיכחמה לנותנ תא קיזחמ רשא דבלב דחא ךרעמ .ב
 םינכדעמ .ןושארה םוקמה לא םלכלשממ ךרעמב ןורחאה םוקמל םיעיגמ רטאכ

 .רותב ןורחאה םוקמה לאו ןושארה םוקמה לא םיעיבצמה תא ףטוש ןפואב

 .הללנשה גוצילה תטיש תא םיגדהל לדכ עונלוקה תפוקל רותה לש אמגודל רוזחהנ

 .וללא םלוולתמה םלנתשמה לעו 108 ךרעמה לע ריהצנ
0% 

 גא 108 = 10: | (* םלרביא 10-מ רתול* ללכהל לוכי ונלא רותה *)
 ךצפמ

 506 אגזטא = תגסאמס גתתגצ[25..1] סע סת;
 גת

 דךסת: התתגצ [1..אגא ךס0ת] סע 506 אגזטא;
 ת1פחסא, 40ת4ת0א: 1אד008ת

 םדא רשאכ ,ללכ ךרדב .0ה\1תסא=אגא 708-ו ת1580א-1 :היהי יתלחתהה בצמב
 ןורהאה םדאה תא קיזחמש רבלאה רפסמ יכ ,8\408ת0א-ל דחא םיפיסומ רותל ףרטצמ
 1 םיפלסומ אל (יתלחתהה בצמב ומכ) 408120א=אגא 708 םא קר .1-ב לדג רותב
 ףרטצמ ןושארה םדאהש לרחאש ,אצמנ .1-ל 20880א תא םיוושמ אלא ,01ת0א-ל

 .1-ל םיווש 4088ת0א םגו ת1980א םג ,רותל

 :ךכ תואריהל לכוי רותה ,ןמזב תמיוסמ הדוקנב
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.1 

 :ךכ תואריהל לכול רותה ,ןמזב תמיוסמ הדוקנב

 ץ1[08] םהרבא :ךרעמב ןושארה רביאה
 2[7089] הדוהל :רותב ןורחאה =*

05]3[ 

09] 4[ 
709]5[ 
05] 6[ 

 7[08] הוח :רותב ןושארה **

 8[08] הרש
 1 ךונח :ךרעמב ןורחאה רביאה

 תזפחסא = 7 רותב ןושארה םוקמה לא עיבצמ **
 4048ת0א = 2 רותב ןורחאה םוקמה לא עיבצמ **

 האילציו הסלנכ 8

 ןתוא הנכנ רשא ,תורודצורפ יתש תרזעב עצבנ רותה ןמ האיציה תאו הסלנכה תא

 .המאתהב צת1212-ו ,4

 :רותל הסינכ

 (1) עתתססתסטתמ תתאנפג (אגצטא: 506 אה1טא)
 (2) תא

 (3) ב0\תסא:= 01ת0א+1
 (4) דע ג6אגתסא > אגא 708 זחתא

 (5) 0400א:=
 (6) ספת[ 0גתסא] := אגעטא

 (7) אפ ;

 סופתה ןורחאה םוקמה לא עיבצמל 1 םיפיסומ ,רותלףרטצמ ףסונ םדא רשאכ
 1 םיבלצמ ,ךרעמב תומוקמה רפסממ לודג 408180א לש שדחה ךרעה םא .רותב
 (5)-(3) תורושה תא ףילחהל רשפא .ךרעמה תליחתל םירזוה א"ז ,4084ת0א-ב
 :תחא הדוקפב

 ב0ת\תסא := 40תגתסא אספ אגא 708 +

 םלרקמה לנש תא תוריהבב הטילבמ הניא אלהש ךכב אוה וז הדוקפב ןורסיחה
 ג0תג\0ס00א -ל 1  םיפיסומ וב ,יסופלטה הרקמה :שחרתהל םילוכלש םלנושה
 .1-ל 4081גת0א לש וכרע תא םליריזחמ וב ,גלרחה הרקמהו

 :רותמ האיצל

 (1) | תתססתפטתמ צעדה (טגת אגעץטא: 506 אגנטא) ;
 (2) | תעסזא 7

 (3) אגעטא:= 21580[205א] ;
 (4) תזפמסא:= ת1580א+1 ;

 (5) דע תנפאסא > אגא ךס0ת פא
 (6) תדפטסא:= 1

 (7) עאפ;

108 

 ולרחאש םוקמה לא ,דחא םוקמ רוחאל גוסנ רותה שאר ,רותה ןמ האיצי ןמזב
 רשאכ אוה ללכה ןמ אצולה .1-ב לדג 108 ךרעמב ליבקמה ןלייצמה םג ןכלו
 תורלש לבקמ הז םדא רשאכ .ךרעמב ןורחאה םוקמב אצמנ רותב ןושארה םדאה
 תורושב אטבתמ הז ןויער .ךרעמב ןושארה םוקמב היהל רותב ןושארה ,אצולו
 :תחא הדוקפב ולא תורוש ףילחהלו רצקל ןתלנ וז הרודצורפב םג .(6)-(8)

 תנפמסא := ת1580א אספ אגא 708 + 1;



 הנתשמ קיזחהל יאדכ ,רותה תא קיזחמש ךרעמב השילג לש תורשפאה ינפמ ןגהל ידכ
 תפסונ הסינכ רשפאנש ינפל .0-ל הווש ?תלחתהה וכרע רשא ,31528 94108 ארקלש
 הווט וכרע םא הסינכה תא רשטפאנ אלו ,א15תג5ת תגע0ת לש הוכרע תא קודבנ
 .0-ל הווש רבכ 15218 24108 םא האיצל השרנ אל ןכ ומכ .א4% 108-ל

 םינוש רות לרטטמשמ 2

 תואלצלו תופסוה רשפאמש רות אוה (ע20ט518 ₪866 00606 - כ₪005) לופכ רות
 .ופוסמ תואלצלו ושארב תופסוה רשפאמ אוה ,ףסונבו ליגר רותב ומכ

 םלשנאה בור .אפור לש דרשמב םיכתמט םישנאה רות תא חקינ לופכ רותל אמגודכ
 םיבזועו רותה תא םינחוב ,םיסנכנש םישנא של .תוריש לבקל ?ידכ םרותל םיכחמ
 .רותה ףוסמ האיצי לש בצמ והז .תוכחל םיצור םנלאש ןויכמ ,דלמ

 תופידע לרדסל תורשפא םע םלרות םימייק .םירותל תודיתלה תואמגודה ולא וןיא
 ,םהלנפל תוריש לבקי םלרחא לשמ ההובג תופידע ול שלש םדא ,וז אמגודב .םינוש
 הווש תופלדע תמר ?לעב םירחא ול ומדק םא קר .רותל םהלירחא ףרטצה םא םג
 .הז רפסב ןוידהמ גרוח הז לכ .עפומה רדס יפל תוריש לבקילו ןיתמי אוה ,ולטל

 תומיאתמה תורודצורפה לש תובחרה ןה לופכ רות לוהינל תומלאתמה תורודצורפה
 .ליגר רות לש הרקמל

 ("] * םללרבלב ל 0.

 ףלסוהל רשפא לכ ,ךרעמה לרבלא לוהלנ תניחבמ תונורתי שי תרשרושמ המישטרל
 אוה לשוקה .הב םיאצמנש םירחאה םיכרעה תא זיזהל ל?לבמ םיכרע קוחמלו
 קיזחמש רביא אוצמל תוריהמ תוטלש שי ליגר רדוסמ ךרעמב .שופיחה תויורשפאב
 רשא ,(21ת8עְש 508ע0ג) לרניב שופלח תטישב ,לשמל שמתשהל רשפא .םלוסמ ךרע
 לכ ,המלאתמ הנניא וז הטיש תרשרושמ המישרב .ןייוממ ךרעמהש הדבועה תא תלצנמ
 .ךרעמב ולש יגולה םוקמה ןיבל רבלא לש לסלפה םוקמה ןיב רשק ןיא

 ןושארה רביאה .תרשרושמ המישר לש ףסונ גוס אוה (2גתאצע 1ע868) ירניב ץע
 לוכל רבלא לכ .המילשרה עצמאב אצמנ תלגול הניתבמש רביאה אוה וזכ המיטרב
 ךב וא (תגַפתס 0ת114) ינמי ןב םינוכמה ,םירחא םירביא לנשל רשרושמ תולהל
 הרוה וא בא ארקנ םהילא עיבצמש רביאה .המאתהב ,(16+8 0ת118) ילאמש
 .(2826מ6 וא ,186ת6ע)

 ובה רביא לש ךרעהו באה רבלא לש ךרעהמ וכרעב לודג ינמיה ןבה רביא לש ךרעה
 אל ולש םינבל םגו ןושארה רביאל םג .באה רביא לש ךרעהמ וכרעב ןטק ילאמשה
 לודג לנמלה ןבה א"ז ,םיפקת ורכזוהש םיללכה ,של םא לבא ,םינב תולהל םיבייח
 בשחל אוה ,דחא ןב קר שי םא .ויבאמ וכרעב ןטק *לאמשה ןבהו ולבאמ וכרעב
 .באה רביא לש ךרעה ןיבל ונלב סחלל םאתהב ?לאמש וא ינמיכ

 תולחה ןגב .ץובלקה לש תוליחה ןגב תויחה תמישרב שמתשנ ירניב ץע לש אמגודכ
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 :הלוע ב"א רדס ?פל םינילוממ םהיתומשש םייחה ילעב תעכ םיאצמנ

 צווא <--- )3( 
 רוברב <--- )2( 

 רומח
 לותח <--- )1( 

 בלכ
 שטחנ
 לעוש

 םנשלש ןולכמ .לרניב שופיח תטלשב ותוא אוצמל םיצורו "זווא"  םלשפחמש היננ
 םלקדוב הללחת .לותח ,יעיברה רבלאה אוה יעצמאה רביאה ,המלשרב םירביא העבש
 הלודג לותח הלמהו תויה .לותח ךרעה אצמנ ובו 1 הרפסב ןמוסמ רשא רבלאה תא
 ,המלשרה לש ןותחתה קלחב שופיחה תא ךישמהל ךידצ ,ןוימה רדסב זווא הלמהמ
 דע זוואמ םירבלאה תצובק תא םלקלחמ אבה בלשב .רתול םלנטקה םיכרעה רוזלאב
 .2-ב ןמוסמ ,רוברב ,םהב יעצמאהו הז קלחב םלרביא השולש קר םנשי .2-ל לותח
 אצמנ הבש רתול םינטקה םירבליאה תצובק תא םיחקול ,זוואמ לודג רוברבש ןויכמ
 .המישרב 3 ןמוסמו ם?שפחמש רבלאה אוהש ,זווא ,דחא רביא קר

 הלמהש ןויכמ .שופלחה תא םילסל ידכב ,תואוושה וא ,םידעצ 3 ושרדנ וז אמגודב
 תטלשב התוא אוצמל לדכ דבלב דחא דעצ שרדנ הלה ,המלשרב הנושארה הנלה "זווא"
 היה ךלרצ ,לעוש וא שחנ ומכ ,תרחא הלמ אוצמל שרדנ היה םא ךא .לראנלל שופיח
 רפסמב ולא םילמ אוצמל רשפא ירניב ץעב שופיח תטישב .םידעצ לש בר רפסמ עצבל
 םלדעצה רפסמב ןוכסלחה ,לודג המישרב םירביאה רפסמ רשאכ .םידעצ לש רתול ןטק
 .לתועמשמ רתול הברה אוה והשלכ ךרע תאלצמל

 לש םש קיזחמש ןבלמ לכ ובש ,ירניב ץע לש הנבמב תויחה תומש תא םושרל רשפא
 שופיח םיעצבמ ובש רדסב ץע הנבמב םיתמצה תא םיכרוע .(אס88) תמוצ ארקנ היח
 ןולצחה רשאכ ,םלנוולכה ינשב המלשרה תא םיצוחש ךכב אוה דיחיה לדבהה .ירניב
 .ללאמשה ןבה אוה ןותחתה ןויצחהו ינמיה ןבה אוה ןוילעה

 :םיקלח השולשמ בכרומ תמוצ לכ
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 רשאמ םילודג רשא םיכרע םלקיזחמש םיתמצ לע הרומ תמוצה לש לנמיה עיבצמה
 ךרעה ןמ ןטק םכרעש םיתמצ לע הרומ ילאמשה עיבצמה .תמוצ ותואב אצמנש ךרעה

 "לותהח"  רבילאה .ץעה לש (תס006) שרוטה אוה "לותח" ליכמש תמוצה .הז תמוצ לש
 "לעוש" וז ךרדב .(ילאמש ןב) "רוברב"ו (ינמי ןב) "שחנ" םירבלאה לש בא אוה
 לש באה אוה "רוברב"  ,"שחנ" לש ילאמשה ןבה אוה "בלכ"ו ינמיה ןבה אוה
 תונכל לבוקמו םינב אלל תובא םה ץעב םלינורחאה םירבלאה ."זווא"ו "רומח"
 .והשלכ רביא לע עיבצמ וניאש רבלא אוה הלע .(168ט85) םילע םתוא

 א"ז ,הלעל םיעלגמ רשא דע םימעפ לתש האלהו שרושה ןמ םדקתהל רשפא הז ץעב

 שולט הז ץעלש םיעבוק ןכל .םיינש דועו שרושה - םיתמצ השולש רד םירבוע

 םא .םלשפחמש רבלאה םע שרושב רביאה תא םיוושמ שופיח ןמזב .(1606815) תומר

 ןמ ןטק םישפחמש רביאה םא .שופיחה תא םימייסמ ,םישפחמש הז אוה שרושה רביא
 לט לאמש דצב ץעה-תת לא הרומ אוה .ילאמשה עיבצמה לש ןוויכב םיכלשממ ,שרושה

 רבלאה םא .שרושה רביאמ םכרעב םלנטק םלוכש םלירבלאמ בכרומ רשא  ,שרוטה
 לא הרומ רשא לנמלה עיבצמה לש ןוויכב םיכישממ ,שרושה רבלאמ לודג םישפחמש
 .רתוי םילודגה םירביאה

 אוה ירניב שופיה ץע לש ץע-תת לכ .םילביסרוכר םינבמ םה םילרניב שופיח יצע
 לכמ ןטקו לאמש דצבש םירבלאה לכמ לודג שרושה ,רמולכ .לרניב שופיח ץע ומצעב

 רבלא לכמ םגו "זווא"מ לודג "רוברב" ,וז אמגודב .ולש ןלמ* דצבש םירביאה
 ."זווא" לש ןב תולהל לוכיש

 עיבצמ אוהש רבלאה ןמ לודג ,רוברב לשמל ,רבלא לכש ךכל המרג ץעה תללנב תטיש
 דועו (רומח) ןלמימ וילא עיבצמ אוהש טנמלאה ןמ ןטק ,(דווא) ולאמשמ וילא
 רדס יפל ץעה תא ןילמל לדכ .(לותח) ולאמשמ וילא עיבצמה טנמלאה ןמ ןטק רתוי
 .ןימיל לאמשמ ץע-תת לכ ןיימל ךירצ הלוע

 :תמוצ לכ יבגל רמול לכונ םא לרנלב ץע הניה המלשר ,םוכיסל
 .ונממ ןטק לאמשמ וילא עיבצמ אוהש (שי םא) רבלאה .א
 .ונממ לודג ןימימ וללא עיבצמ אוהש (שי םא) רבלאה .ב

 :המאתהב םהל ארקנש םיעיבצמ לכרעמ לנש םע םינותנ ךרעמב ירנלב ץע םיקיזחמ
 27 אגדלפז4 צאאזא

 :םדוק רכזוהש ירנלבה ץעה לש הנסחהה תרוצל אמגוד

4 = 508058 
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 םכרעש םיעילבצמ *נש הלעל שי ןכל .0 אוה עלבצמה ךרע ,ףנע ףוסל םיעיגמ רשאכ
 .0 אוה

 :הטמל תועלפומש תורהצההו המושרה תרזעב לקספ תפשב ץע םיגצילמ

 סא
 אגא אטזטאתא = 2

 צפש

 ןוגד?28ד4 = 0. .א\א אתת;
 ץ2סאשל = תעססתת

 אגצטא: 506 אא;
 ןוד2מ1ג 540: אד;
 וגד25זג צאאדא: אע214

 אפ ;

 צגת

 עול: התתגצ[1. .אגא אטצטאבא] 0

 וכרע .ץעה לש שרושה אוהש ,תמוצה לש רביאה רפסמ תא ןסחאנ 51088598 הנתשמב
 ,תרשרושמ המלשרב ומכ הנבת םליונפה םירבליאה תמלשר .(אט11) 0 היהל יתלחתהה
 םללונפה םירבלאה תמלשר .וז המלשרב ןושארה םוקמה לע עיבצי ת\אטצ רשאכ
 .לנמיה עלבצמה אוהש יתורלרש ןפואב היננו ,דחא עיבצמ קר הכלרצ

 .םיצע לע עצבל רשפא רשא תולועפ רפסמ התע רוקסנ

 ץעל םירבלא תפסוה 1

 דרע םיאצומ םא .ולש ךרעה שופיח לש ךילהת םלעצבמ םללק ץעל רבלא ףיסוהל לדכ
 רבלאל ףוסבל םיעלגמ ,ותוא םלאצומ אל םא .ץעל ותוא ףלסוהל ךרוצ ןלא ,הז

 דוע ולשכעש םוקמ אוה שדחה רביאה תא םושרנ ובש םוקמה .0 אוה וולש עיבצמהש
 .וללא עיבצל םדוקה רביאה ,ותוא ףלסונ רשאכ .םללק אל

 תא ףיסוהל שי ןכ לעו תויתה ןגל האבוה תבנרא .תויחה ןג לש אמגודל רוזחנ
 "תבנרא" הלמה .שרושה ןמ שופיחה תא םיליחתמ .תולחה תמישרל "תבנרא" הלמה

 לש ןוולכב שפחל םיכישממ ןכלו "לותח" הלמה לנפל לתיבפלאה רדסב תאצמנ
 ,ונממ םג הנטק "תבנרא" .(המלשרב 3 רפסמ) "רוברב" הלמה לא ,ילאמשה עיבצמה
 ןוולכב ךישמנ ןכלו "זווא"מ הלודג "תבנרא" .(6) "זווא" הלמל םיכישממ ןכלו
 לכונ .השדחה הלמה תא ןאכ ףיסונ ןכלו 0 אוה זווא לש נמלה עיבצמה .ןימל
 :תואבה תודוקפה תא בותכל

 אטצטא8[14]:= תבנרא (* ומוקמל שדחה ךרעה תא סנכה *)
 ןו\דל81ג צאטזא]6] ;= 8 (* שדחה טנמלאה לא שרושה לש עילבצמה תא ןווכ *)
 172214 8[5600]:= 0 (* שדחה טנמלאה לש ילאמשה עיבצמה תא ןווכ *)
 דל514 צאגאזא[8]:= 0 (* שדחה טנמלאה לש לנמיה עיבצמה תא ןווכ *)

 ןזואמ ארקנ ץע .המר התואב םה ולש םילעה לכ םא ,(000018%58) םלש ארקנ ץע
 .1 לע הלוע ונלא םללע גוז לכ ןיב המר לשרפה םא ,(28138מ000)

 ,"תבנרא" הלמה תפסוה רחאל .3 המרב םלש הלה ץעה "תבנרא" לש הפסוהה לנפל
 ראשהו תלעיברה המרב דחא רביא ול שי לכ ,ןזואמ ןיידע אוה לבא םלש ונלא ץעה
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 :אוה תיעיברה המרב תויהל םילוכלש םלתמצ לש לברלמה רפסמה .3 המרב םה

 .ןזואמ הילהל אל ץעהש םייוכיס רתוי שי םלרבלא רתול םיפיסומט לככ .8

 :םיכרע *נש טלקכ תלבקמ רשא הרודצורפ בותכנ

 ,ץעל ףיסוהל םיצורש (ךרע) רביא - אש 082458 .א
 .םלנתובש ןושארה רבלאה לש םוקמה - אאגאאסא .ב

 רבכ ץעה םא .ונפסוהש שדחה רביאה לש םוקלמה תא ןייצמ /44א0% הנתשמה ,םולסב

 לש םוקמה תא רלזחי %4%0% הנתשמה ,תסזעש 0ת0258 לש ךרעה םע רביא ליכמ

 .הז רביא

 ונכות םא תוארל ידכ קודבל םידמועש תמוצה אוה %.א0% ,ךילהתה לש בלט לכב

 ,הז ןותנ קיזחמ אל םימללקה םלתמצה ןמ דחא ףא םא קר .א1טא 082458-ל הווש

 בותכנ התע רשאו לצונמ הלה אל ולשכע דעש רביא לש םוקמ לבקמ 4א0% הנתשמה

 .אגזטא 040858 תא וב

 לש ךרעל הווש היה* א\א0א לש הוכרע ,הרודצורפל הנושארה האירקה ןמזב

 תא לבקי א04 הנתשמה ןכלו המצעל תארוקו תיביסרוכר הרודצורפה .8

 םלקדובש תמוצה לש ?לאמשה עיבצמה ןמ וא לנמלה עיבצמה ןמ האבה האלרקב וכרע

 .תיחכונה האירקב

 :תורוקמ 3-מ דחאמ \%א0% הנתשמה לש ךרעה תא םילבקמ הרודצורפל האירק לכב

 |! .5808051 לש וכרעכ .א

 .אוהשלכ תמוצ לש 412212 צגאזא לש וכרעכ .ב

 .אוהשלכ תמוצ לש 4712812 5%0 לש וכרעכ .ג

 :םלרקמ השולשב אשתם-ל הווש היהי 44א0% לש ךרעה

 .אטתמ הווש 580058 לש ךרעה :קלר ץעה .א

 אוה ןכלו אטתת הווש 12812 צא41א הנתשמה לבא ,ןלמיל םדקתהל םלסנמ .ב

 .ןוויכ ותואב םלפסונ םירביא ןיאש ךכ לע הרומ

 ןיא לכ  ,אטתם הווש 1221 5%00 הנתשמה לבא ,לאמשל םדקתהל םיסנמ .ג

 .ןוויכ ותואב םיפסונ םירביא

 :םירקמה ינשמ דחאב תומל?תסמ תויביסרוכרה תואלרקה
 .ץעל הז ךרע םיפיסומ .אשת[ הווש אגאסא לש ךרעה רשאכ .א

 םישוע אל .ץעב רבכ םיאצמנש םיכרעה ןמ דחאל הווש אתזתש 0820454 רשאכ .ב

 .דרע ותוא לש םוקימל הווש הלהי 44א0% ןכלו רבד

 :הרודצורפה ןלהל
 (1) תתססמעטתמ תתאדצג (עגת ןוגאסא: א\ד2תד4

 (2) אחז םץ 612458: 506 אאזטא) ;
 (3) תתסזא

 (8) דע אגאסא = אט עחפא
 (5) (* שדח רביא ףיסוהל שלו הלעל ונעגה *)

 (6) תססזא
 (7) (* לונפ את ונאצמ *)

 (8) א\4אסא:= תא ;
 (9) (* םייונפה תומוקמה תמלשר ןוכדע *)

 (10) עואע:= ןו\ד2ם14 צגאדא (23אטצ) ;
 (11) (* שדחה רביאל ךרעה תסנכה *)

 (12) עד?[אגאסא] .עוגד2מדב 59400:= א
 (13) ד? [אגאסא] .גד221 צאגאדא:= אטנמ



 (18) עאפ
 (17) .לאמשל וא ןימיל םדקתהל םא וישכע קודבנ א) (16) (* .ץעב םיוסמ טנמלא י"ע סופתש םוקמל ונעגה (15) וכ

 (18) תתסזא
 (20) תתאזצ\ ( 7 [11א04] .א 1 7 סס5₪) ג 19(6) ךע אסד 358 < תד2[גאסא] .אגצטא דיזשא
 (22) תפסאזצ4 ( קד2[אגאסא] .ווגד2814 צאוזא, אתו אד סז\כ458) (21) דע אטו טד ספה > ת2[א4אסא] .אגצטא חטא

 (23) אפ
 (24) תאפ;

 .ךרוצה תדימב ,טלקה תא ןקתלו הביסה תא קודבל לכויש לדכ ,הרק הז בצמש ליעפמל עידותש הדוקפ תלנכתל ףיסוהל רשפא .וז הרודצורפל וארקש תורודצורפה לכ תומייתסמ ,האצותכ .תעצבתמ אל 1ע  תודוקפמ תחא ףאש ןויכמ וז הרודצורפ םימייסמ ,תמוצ ותואב אצמנש ךרעל הווש שדחה טלקה םא

 .ןזואמ היהל אל ץעה ,תובאל םינב םידקנ םא ךא .ןזואמ היהל ץעה ,תובא ירחא קר םלנב ףיסוהל דיפקנ םאש ,רמול רשפא תיללכ הרוצב .םלט םגו ןזואמ אוה הז ץע .םדוק וניוותהש ץעה תא לבקנ ,זוואו רומח ,רוברב ,לעוש ,בלכ ,שחנ ,לותח םינותנב שמתשנו הרודצורפה תודוקפ לרחא בוקענ םא

 .הבר הדימב ןזואמ היה* הזה ץעה .םירביאה לכ תא םימשורש דע וז ךרדב םיכישממ .םינטקה תצובק לש יעצמאה רביאה תאו םילודגה םירביאה תצובק לש יעצמאה רביאה תא םיפיסומ ךכ רחא .םינטקו םילודג םיכרע לש תוצובק יתשל המישרה תא הצוח רשא לעצמאה רבלאה תא הליחת םיפלסומ .תרדוסמ המלשרמ ץע תונבל םלצורש חתיננ

 .היפרגוילביבל הנפל ןיינועמה ארוקה .הז ןוידמ תגרוח לרנלב ץע לש ןוזיאה תיעב

 ץעמ םירביא לוטיב 12

 :וז ךרדב תישענ םייק ץעמ םירביא לש הקיחמ וא ,לוטיב

 .הקיחמל תמוצה תא םיאצומ .א
 .תפסונ םעפ וב שמתשהל היהי רשפאש ?דכ ,םייונפה תומוקמה תמישרל 212 ךרעמב ספות אוהש רביאה תא םיפיסומו וילא עיבצמה תא "0"-ל םינשמ ,(0-ל םיווש ולש םיעיבצמה לנש א"ז) הלע אוה תמוצה םא .ב
 םלשרתב גצומש יפכ ,ונבל תעכ ךפהש ,רבעשל ודכנ לע עיבצהל ךירצ הרוהה וז ךרדב .םיקחומש תמוצה ?רחא ומוקמש תמוצה לא עיבציש ?דכ םיקחומש תמוצה לא עיבצמה לש וכרע תא םינשמ .הללגר תרשרושמ המישרמ רביא לש הקלחמל המוד הרוצב תעצבתמ הקיחמה ,0 וניאש דחא עיבצמ תמוצל של םא  .ג

 :אבה
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 עיבצמה

 שדחה

 עיבצמה

 עיבצמה

 להק ---* שחה
 תמוצה

 סיקחומש

 תמוצ ריבעהל ךלרצ ,0-מ םינוש קוחמל םיצורש תמוצה לש םיעיבצמה ינש םא .ד

 .האבה אמגודב הארנש יפכ ,םיקחומש תמוצה תא ףילחהל ץעב רחא םוקממ

 :הקיחמל אמגוד

 רב?יא אובל לכול ומוקמב .תולחה ןג תמלשרמ "לותח" םשה תא קוחמל םיצורש חיננ

 לדכ .ולש ןלמל דצב םלרבלאה לכמ ןטקו ולש לאמש דצב םירביאה לכמ לודגש ,רחא

 לדכ ןימל ןוויכל ("לותה") םלקחומש רביאה ןמ שפחל םיליחתמ ,הזכ רביא אוצמל

 ."לותח"מ לודג לבא ןימ* דצב רביא לכמ ןטק רשא ,רתולב ןטקה רבלאה תא אוצמל

 רביאה תא לאמש דצב שפחל איה תרחא תורשפא ."בלכ" םשה תא אצמנ וז ךרדב

 וז ךרדב ."לותח"מ ןטק לבא לאמש דצב רתא רביא לכמ לודג רשא ,רתויב לודגה

 ,("רומח" וא "בלכ") ףללחמה רביאה תא םירחובש רחאל ."רומה" םשה תא אצמנ

 ןותנה לש ךרעה תא םינשמ ךכ-רהא .יחכונה ומוקממ הללחת ותוא קוחמל ךירצ

 רביאל םאתהב "בלכ" וא "רומח" התע הלהיש ?דכ "לותח" םשה תא ליכהש תמוצב

 .רחבנש ףילחמה

 :תולהל ךלרצ לטובמה רביאה תא ףילחמש רביאהש אוה ללכה
 .לאמש דצב רחא רביא לכמ לודג .א
 .ןימל דצב רחא רבלא לכמ ןטק .ב

 לודגה רביאה לש וא ,ןלמל דצב רתולב ןטקה רבלאה לש הריחב ?"ע תאז גלשנ

 .לטובמה רבלאה לש לאמש דצב רתויב

 6 ץע תספדה 3

 :ץע תספדהל לכראריה םישרת ךורענ

 לט סירביא ספדה

 רדס יפל ,ץע

 םהלש ןוימה

 -תתה תא ספדה

 ל?לאמשה ץע
 -תתה תא ספדה

 ינמיה ץע
 שרושה תא ספדה



 לנמלה עיבצמהו ןטק רתוי וכרעש רביאל דימת הרומ ילאמשה עיבצמה לרניב ץעב
 ,ןולמה רדס :פל םירבלאה לש הספדה לבקל ידכ .לודג רתוי וכרעש רביאל הרומ

 וא לאמשמ ץע-תתל םגש הדבועה .ןימיל לאמשמ תויהל ךירצ םהלש הספדהה רדס
 קר קספיל רשא ,הרודצורפה לש רזוח עוציבל םורגת ץע-תת תולהל לוכי ןימימ
 .םלנב ללב תמוצל א"ז ,הלעל עיגנ רשאכ

 :ןלהל תנתלנ הספדהל הרודצורפ
 (1) | עתססתעטתמ עגעקמפ שס (50 1: 12818 ) ;

 (2) | תאסזא
 (3) טדעא עע5808054[2] עס

 (4) תמסזא
 (5) דע אאד?תזג 5400 <> אשנמ וטא

 (6) ןז\ססמפ שד? (472818 5601 :
 (7) ותזנמזא (אג?טא) ג

 (8) דק אגד?2םזג צגאזא <> אטממ אתא
 (9) זגספמפ שד? (וד221) צאאזא)

 (10) עאפ
 (11) עא:

 ךותב רפסמה .םישרתב גצומ וז אמגודב תיביסרוכרה היצקנופה תולועפ לרחא בקעמ
 .תיביסרוקרה האלרקה תא המזלש הדוקפה רפסמ לע הרומ ץח לכ דילש לוגלעה
 .הספדהה רדס תא ןייצמ ,הספדה תדוקפ לכ דיל ןבלמה ךותבש ,רפסמה

 הנושטאר האירק הינש האירק תישילש האלירק

 5₪09858ב = זווא
 "זררא" ספדה

 המייתסה הרודצורפה

 = לרתח

| 

 < רוברב

0 

 69, "לותח" ספדה

 הרודצורפה

 המייתסה

 58090583 = רומח

 "ררמח" ספדה

 המייתסה הרודצורפה

 הרודצורפה

 תהמייתסה

 7 = בלכ

 (5) "בלכ"  ספדה
 המייתסה הרודצורפה

 = שחנ

0 

 "טשחנ" ספדה

 0 = לערש הרודצורפה

 המייתסה
 (2) "לעוש" ספדה

 הרודצורפה המייתסה
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 ְ :ןלהל הארנש לפכ ,לתלבפלאה רדסה ?פל אוה הספדהה רדס

 , זווא =

 רוברב *
 רומח *
 , לותח -

 בלכ =
 שחנ *
 לעוש =

 ם?ל?גרת 6

 תוינכת 1

 .ותוא סלפדתו עדלמ רזהאת ,תרשרושמ המלשר הנבת רשא תינכת בותכ (1)

 : ללכת תרשרושמה המישרה

 .לתלבפלא רדס יפל םירדוסמ ,התיכל ךירבה לש תומטה תא .א

 1 םוקמב א תואה :םירביא 10 ןב ךרעמב ןתני םלליגרת 10 תשגה לש וויצ .ב

 ספא הרפסהו החלצהב 1  ליגרתה תא םילשה דימלתהש ןייצת (151510)

 .וולשיכ ןייצת

 .100 -ל 0 ןיב םילנלב ןחבמ ןולצ .ג

 .100 -ל 0 ןיב לפוס ןחבמ ןויצ .ד

 :וז הרוצב יונב רשא ,םלנולצ עצוממ .ה

 2 * םיליגרת רפסמ + 0.3 * םללנלב ןחבמ + 0.5 * לפוס וחבמ

 םלנותנו תוא וא ,דבלב תחא תוא תונב ןה המלשרהמ עדלמ רוזחלאל תוארוהה

 :ןלהל טרופמכ

 .תומלאתמ תורתוכ םע ,המלשרה לכ לש טלפ - עת

 .דלמלת תמושר לש טלפ - דלמלת םשו 1

 .םלוסמ דלמלת תמושר לוטיב - דלמלת םטו עת

 לדכ ספא וא >> יוות 10 ,דימלת םש) המושר תפסוהל םישורדה תודשהו א

 .דלמלת תמושר לש הפסוה - (םינוליצ 3 דע 0 ,םלל*גרת תשגה ןילצל

 ול שלש דלמלת לכ לש עצוממ ןולצו םש לש טלפ - (100-ל 0 ןיב) ןויצו 2

 .טלקב בוקנה ןויצה ןמ הובג עצוממ ןויצ

 :לשמל ,(90%-מ רתוי ללכ ךרדב) םיבר םיספא הליכמ הלילד הצירטמ (2)
0 0 0 0 4 0 07 
0 5 0 0 0 0 0 

0 0 3 0 0 0 0 

0 0 .0 0 0 0 0 

 המלשרכ הרוש לכ קיזחתו %א*א לדוגב הצירטמ טלקכ לבקתש תינכת בותכ

 הדומעה רפסמ תאו ילללש ךרע וא בולח ךרע םלללכמ המלשרה ?רבלא .תרשרושמ

 .םוקמ ךוסתל ?דכ המלשרב םיקזחומ םנלא 0 םהש םלכרע .ךרע ותוא םושר הבש

 טנמלאה לש ומוקמ תא 1 רבלאב וב םושרו ,רזע רוטקווב שמתטה היעבה ןורתפל

 .תרשרושמה המלשרבש 1 הרושב ןושטארה

 :םלאבה םלטלפה תא קיפהל הכירצ תינכתה

 .הרוש לכב ספא םנלאש םיכרעה .א

 המישרב שומלש ?"ע התוא סיפדהל  .םלספאה םע תלרוקמה הצלרטמה .ב

 .תינבש תרשרושמה
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 .א-ו א ןיבש םומינלמה אוה 1, רשאכ ,(1,2) דע (1,1)-מ ןוסכלאב םיטנמלאה לש םיעובירה לש םוכסה .ג

 ךרעה רשאכ ,(1,5) ,(5,3) ,(-16,0) תוגוזה לש הרדסכ א5+5%3-16 םונילופה תא גצללל רשפא ,לשמל .םירפסמ תוגוז לש הרדסכ םונילופ גצליל רשפא (3)
 .הקזחה אוה ינשהו םדקמה אוה גוז לכב ןושארה

 :טלקכ םיארוקש םלמונילופ ינש לש הלפכמהו םוכסה תא ואצמיש תורודצורפ הנב .תרשרושמ המישרל םהמ דחא לכ תכפוהו ולאכ תוגוז תלבקמש תינכת בותכ
5 
3 

 :ךכ הנספדות תובושתה
 6אאא5 + 4**45% + 56א**3 - 76א**2- 72% + 65 | :איה הלפכמה 5א**3 + א**2 + 8 :אוה םוכסה

 .תלנכתל טלקה היהת וז המישר .דחא לכ לש ןופלטה רפסמ םע ,יתלבפלא רדסב תרדוסמ איהשכ ןיינבב םלשנאה פכ לש המישר הנותנ .דחא ןופלטו םלשנא 5 דע 1-מ םנשל רדח לכב .םירדח 50 של םליוסמ ןיינבב (6)

 .ןופלט רפסמ לכל ךיישש ןושארה תמוצה לש םוקימה תא ללכהל הלוכל תפסונ המלשר .ןופלט רפסמ לכ רובעב תדרפנ המלשר תונבל םג רשפא .םשהו ןופלטה רפסמ :תוחתפמ ינש ולה? תמוצ לכב .ןופלט לכב םישמתשמש םלשנאה לש תרשרושמ המישר תונבל ץלמומ .ןופלט רפסמ ותוא םהל שיש םלשנאה תמלשר ,לתיבפלא רדסב ,גצות רפסמ לכ דיל .הלוע רדסב םינילוממ ,ןופלט ירפסמ לש המלישר אוה טלפה

 :הלבטב םלמושר ולא תוסיט תודוא םינותנה .םיוסמ םויב תוסלט 5 שי הפועת תרבחל (5)

 הסלט רפסמ | סוטמה תשופת

17 

20 
001 

 :םיכרעמ ינש רידגהל של
 .הסלטה רפסמ :ןושאר הדש :תודש 3 תונב תומושר םה הז ךרעמב םירבלאה - 71507 .א

 .הסלטב םיילונפה תומוקמה רפסמ :לנש הדש
 .הסלט התואב םיעסונה תומש תא הקיזחמש תרשרושמ המלשר שאר :ישילש הדש

 .לתיבפלא רדסב תורדוסמ תומישרה .המלשרב אבה עסונה לא עיבצמו םהיתובותכו םלעסונה תומש תא תוליכמ הז ךרעמב תומושרה .11501-ב אצמנ ןהמ תחא לכ לש לתלחתהה םוקמה רשאכ ,תורשרושמ תומושר 5 ליכמש ךרעמ - 0514 .ב
 .םלללבולג םינתשמ םה ע\אטצ הנתשמהו יד907-ו א051%8 םיכרעמה |

1508 



 :תועונת יגוס 4 ללוכ וז תכרעמל טלקה

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 רפסמו עסונה םש םה םיוללנה םלנותנה .142%.א2 אוה דוקה - תונמזה

 .ולש הסלטה

 .ולש הסלטה רפסמו עסונה םש םה םינותנה .8110מ אוה דוקה - םילוטלב

 אוה ןותנה .א0584/1א אוה דוקה - םיקלרה םיבשומה רפסמל רשקב רורלב

 .הסלטה רפסמ

 ןותנהו 422454 אוה דוקה - תמיוסמ הסיטב םיעסונה תומש לש רוריב

 .הסלטה רפסמ אוה

 אוה /41522א-ו עסונ םש אוה 588% רשאכ ,תואבה תורודצורפה תא רידגהל עצומ

 :הסלט רפסמ
 .תמיוסמ הסלטל עסונ םש לש הפסוה - עוספפע (5זמא, אז5ת35)

 .תמלוסמ הסלטל עסונ לש הנמזה לוטיב - תאוזחת ( 5%, 15238)

 .תמיוסמ הסיטב םיקלרה תומוקמה רפסמ - גתפעת (א15ת0פ)

 .תמלוסמ הסיטל םלמושרה םיעסונ תמלשר לש הספדה - תגספמפ (4158ת)

 רשאכ .דבל םתוא קודבלו 110ק85-ו 3058ע תורודצורפה תא הליחת תנכתל יוצר

 תא קודבל שי ,םינותנ תטלוק תכרעמהו י:וארכ תולעופ ולא תורודצורפש עודל

 .24780-ו 288% תורודצורפה

)6( 

)7( 

 ספדהו תינסחמהמ םתוא אצוה ,תלנסחמב םתוא םושר ,םלרפסמ לש המישר ארק

 .םהלש לרוקמה רדסל ךופה רדסב וגצול םירפסמה .תלנסחמהמ האצוהה רדס לפל

 :אמגודל ,1 גוסה ןמ תוזורחמ תרדס הנותנ

 - ו + םלוותה לש הרדס למסמ - 8

 4 תואה תא למסמ - 4

 .םיוותה לש ךופה רדסב לבא ,למסמ 5-ש הרדסה תא למסמ - 1

 גוסל תכליש ןכא תזורחמה םא תלנסחמב שומלש תרזעב תקדובש תילנכת בותכ

 .הזה

 וסחזהגעג (טגת אאעשא: 6 אגזטא ; : :הרודצורפ בותכ )8(

 15 םטגת: 1א1מ08ת)

 ןותנה לש ךרעה תא הריזחמ אלה .4 תלנסחתמב רביא רפסמ תלבקמ הרודצורפה

 .ו15248 תטגת תינסחמב ורפסמש רבלאב אצמנש

 :םלשרתב גצומש ?פכ דחא רוטקווב תולנסחמ לתש קיזחהל רשפא (9)

 עזצסא1 | זס

 :תואבה תורודצורפה תא בותכ

 .א

 .ב

 : : :1 תלנסחמל שדח ןותנ ףיסוהל

 תעסא1עב (: דאומסתת ; אגעטא: 506 אגזטא)

 . :1 רפסמ תינסחממ רביא לטבל

 54 (: ךאעמסתת ; טגת אגזטא. 506 אאזטא)
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 5051 גוסה ןמ איה הנותנ תזורחמ םא קודבל לדכ ולא תורודצורפב שמתשה
 :רשאכ

 7 ליגרתב ראותמש ומכ אוה 5
 :0שט+ גוסה ןמ תזורחממ בכרומ ₪

 /-ו * םילמסה לש הרדסמ בכרומ שש
 5 תואה תא למסמ +1
 .ש-ל הכופה הרדס אוה 1

 לתש םויסב םא .תוקד תש אוה בשחמב תילנכת לש דוביעל בצקוהש ןמזה (10)
 חלנהל רטפא .רותה ףוסל תרזוחו הקלספמ תלנכתה ,דוביעה םייתסה אל תוקדה
 :תודובעה גוויס לפל תויומידק יתש
 .תובושח תודובע *

 .תובושח אל תודובע *

 :תואבה תודובעה תונותנש חיננ

 תומידק|עפומה ןמז|תוריש ןמז|הדובע רפסמ

 .2  גוסמ תומלדק ליבשב דחאו 1 גוסמ תומידק ליבשב דחא ,םלרות לנש הנב
 תינכת בותכ .לנשה רותה ינפל תוריש לבקמ דלמת ההובגה תומלדקה םע רותה
 םלרותהש דע ,הקד לכ ףוסב תורישב תאצמנש הדובעה רפסמ תא סיפדתש
 .תונושארה תוקדה 21-ב רות לכב תוינכת לש עצוממ רפסמ םג בשח .םינקורתמ

 .תופוק ?קפלד לש הנקתהל תופולח יתש תוושהל ןיינועמ טקרמרפוס (*) (11)

100 

 רוזעלו תופולחה לתש תא גיצהל התרטמש היצלומיס תועצמאב עצובת האוושהה
 .ללגרתה םולסב תאז ןילצ .הפידע הטיש וזלא טילחהל טקרמרפוסה להנמל

 :ןה האוושהל תופולחה יתש

 .םיליגר םיקפלד 3 .א
 .רתול וא םלטלרפ 5 ונקש םלשנאל ,דחא סרפסקא קפלדו םיליגר םיקפלד 2 .ב
 דהא רשאכש חלנהל םג רשפא .רתוליב רצקה רותל םיפרטצמ תוחוקלש חינהל רשפא
 .םלרחאה םלרותה ןמ וללא םיפרטצמ ,הנפתמ םיקפלדל םירותה ומ

 :םינותנ
 רפסמ אוה ?עפומ-ןיבה ןמזה .לארקא אוה םיקפלדל תוחוקלה לש עפומה .א

 .תוינש 360-ל 0 ןלב יארקא
 .480-ל 1 ןיב יארקא רפסמ אוה הנוק תוקלש םיטלרפה רפסמ .ב
 .הנוק אוהש םיטלרפה רפסמ לופכ תוינש 30 אוה חוקלה לש תורשה ךשמ .ג



 :וב לפטת תינכתהש אבה עורלאה תא עבוק הלאה םיעוריאהמ דחא לכ

 .םיקפלדה ןמ דחא לכב תורלש םולס .א

 .חוקל לש שדח עפומ .ב

 . :טלפה הנבמ

 ה[ ה
 תורלש ולביקש תוחוקלה רפסמ
 העש ךשמב

 |-- ו חוקלל עצוממ הנתמה ןמז

 < + לונפ קפלדהש (4) ןמזה

 רותה לש עצוממ ךרוא

 היינשה הלצלומיסבו "3 קפלד" תרתוכב ףלחות 4 תואה הנושארה הלצלומלסב

 ."סרפסקא קפלד" תרתוכב ףלחות אלה

 .ויתוצק ינשמ האלציו הסלנכ ריתמ לופכ רות (12)

 רשא םישנאה תומש תספדהו לופכ רות לוהינ תורשפאמה תורודצורפ בותכ

 םא ,םדאה םש תאו ופוסמ וא ושארמ האלצל וא עפומ ןילצל שי  .וב םיאצמנ

 .עפומ אוה עוריאה

 לנשה ותהו האיצי וא עפומ ןילצל ןושארה ותה :םיוות ינש ולהל טלקה ינותנ

 ףרצנ עפומ אוה עורלאה םא .ופוסב וא רותה שארב שחרתמ עורלאה םא ןייצל

 .םשה תא :לשילש ןותנ

 רותה שאר - ר :לנש ןותנ עפומ - מ :ןושאר וןותנ
 רותה ףוס - ס האלצל - ל

 ."ה" :דבלב השירדה תא ןילצל של הספדהל

 :הזה טלקה ןותנש היננ
 בקעי ר מ
 הבוט ר מ
 והירמש ס מ
 ר ל

 התלנח ר מ

 ה
 ס ל

 הנח ס מ

 ןורהא ס מ

 ה
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 :הלהת טלפ תמגוד

 התלנח = לופכ רות

 בקעל
 והלרמש

 התלנח = לופכ רות
 בקעי
 הנח
 ןורהא

 :תואבה תולועפה תא עצבל תורודצורפ בותכ (*) (13)
 .ץעמ םירבלא קוחמל .א

 .הלוע ןוימ רדס יפל ץע לש ןכות סיפדהל .ב

 םילמה לכ תא תיתרדלס הרוצב הסלנכמו הקסיפ תארוקש תינכת בותכ (*) (14)
 ץעה לש תמוצ לכב .ל?תיבפלא רדס לפל ץעב תורדוסמ ןהשכ ,ירניב ץע ךותל
 םללמה תמישר תא סיפדתש תינכת בותכ .הלש םיעפומה רפסמו הלמה םימוטר
 .הלש םלעפומה רפסמ תא - הלמ לכ דילו יתיבפלא רדסב

 :פל רדוסמ הלהלש םיטירפ ץע תונבל םיצור ףוליחה לקלה רכממל תונחב (*) (15)
 םשו רכמנש קלחה םש ,ךיראת ,הלועפ רפסמ לולכ* תמוצ לכ .הלועפ רפסמ
 :םה אמגודל םינותנ .חוקל

 ןמדירפ 4 200
 םהרבא
 םלמחר
 לבהז
 םלמחר
 לאלחל
 לאלחל

 לאיחל
 םלמחר
 לאתבש

 < שת 00

 < אס 0 4 - ש > ם ש > ם ש > ₪

 .תולועפה רדס ?פל ותוא סיפדהלו ןזואמ ץעל טלקה ?נותנ לש תרדוסמה המלשרה תא ךופהל ידכ הרודצורפ בותכ
 .ץגץגא לש ךרעה ןמ ןטק 62202 לש ךרעה רשא דע ,וז ךרדב ךיטמתו ןותחתה םוחתב לעצמאה ךרעה תאו ןוילעה םוחתב ?עצמאה ךרעה תא בותכל לדכ ?ביסרוקר ןפואב םיימעפ המצעל ארקת הרודצורפה .62200-ל %\1גא ןיבש לעצמאה ךרעה תא ץבשתש קדל(אגנגא ,6201/) תיביסרוקר הרודצורפ בותכ :זמר

 .םימחר םשב חוקלל תולועפה לכ תאו א קלח לולכ ןהב תולועפה לכ תא גצה

 .לרניב ץעב םיקזחומ םיעסונה תומש רשאכ 5 'סמ ליגרת לע רוזח (*) (16)



 17 קרפ
 םיימניד םינותנ ינבמ

 ם?מושל?ו הרדגה 1

 וניא ולדוגש םינותנ הנבמ אוה ( כעחהתב6 8 56ץטססטש6) למנלד םלנותנ הנבמ
 .הנתשמ וירביא רפסמו שארמ עובק

 ,עובק ולש םירביאה רפסמש ךרעמב קיצחהל רשפא ,(16 קרפ האר) תרשרושמ המישר
 רשאכ .(5808816 2858 5טשטססטט6) לטטס םינותנ הנבמ ותוא תונכל לכונ רשא
 .השילג לש בצמל םיעיגמ ,ךרעמב םלרבלאה רפסמ לע הלוע המישרה לדוג םא ,הזל ףסונב .הנתשמ וניא ךרעמה לדוג לבא ,המאתהב ןטק וא לדג שומישבש םירביאה רפסמ ,הנטק וא הלדג המישרה

 :םללנש םה ךרעמב קזחומה לטטס םינותנ הנבמב תרשרושמ המישר לש תונורסחה

 רשאכ םג .ךרוצה תעב םינלמז ויהיש לדכ םייונפ תומוקמ ןורכיזב םיקיזחמ .א
 .תורחא תורטמל ןורכיזה תא תונפל רשפא יא ,םילצונמ םניא הלא תומוקמ

 םיעיגמ ,ךרעמב םירביאה רפסממ הובג רשא םירביא רפסמל השירד שי רשאכ .ב
 .השילג לש בצמל

 עיבצמ-הנתשמב ךרוצה תעב םישמתשמ הלא תונורסח לע רבגתהל לידכ
 -כמניד םינותנ הנבמ רוציל רשפאמ רשא ,(201תף66צ 8118218 )

 : :דחא רבדב קר םיצעו תורשרושמ תומישר לע ןוידב ונרכזהש ליגר עיבצממ הנוש עיבצמ-הנתשמ
 .תלנכתה שארב רהצוה רשא ,תרשרושמה המישרה לש ךרעמב םירבאה ןמ דחא לש ,ירודיס רפסמ וא ,(50556106) ןילצמ אוה ליגרה עיבצמה *
 .שדחה רביאה תא םיבתוכ וב רשא ,ךרעממ קלחכ הליחת רהצוה אלש ,ןורכיזב יונפ םוקמ לש תבותכ אוה עיבצמ-הנתשמ *

 םילונפ תמישר לא םינופ ןיא ,ימניד םינותנ הנבמב המישרל רביא ףיסוהל לדכ ,ןכל .תינכתה לא ללכ הרושק אל הילא הרומ עיבצמ-הנתשמה רשא ,תבותכה
 .םהלש האצקהל דע תינכת לכ לש שומישל םייונפ הז רגאמב תומוקמה .ןורכיזב םייונפ תומוקמ לש רגאמ לא אלא ,שארמ הנכוהש
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 אפח (טנמוגרא) :היצקנופה תרצעב תלשענ רגאמל הילנפה
 :םה היתונוכתש

 .הלצקנופה לש "טנמוגרא"ה אוהש עיבצמ-הנתשמב תאצמנ הז םוקמ לש תבותכה .לוצרה גוסה ןמ דחא רביא קיזחהל היהל רשפא ובש ןורכיזב םוקמ תשקבמ אפ הלצקנופה .א
 עיבצמ-הנתשמ :םשה ל"ע ולוכ רביאל תונפל תרשפאמ אחא היצקנופה .ג עיבצמ-הנתשמ .הדש-םש :לונלכה תרזעב וז המושרב םלוסמ הדשל סחלתהל תרשפאמ אחא היצקנופה ,המושר אוה רבלאה לש גוסה םא .ב

 .םהלניב לידבהל ךרוצ ןיא ןכלו הולש תבותכל אלו הנתשמה לש ןכותל דימת םינופ ,עיבצמ-הנתשמ וניאש ,ללגר הנתשמב .תבותכ התואב אצמנש רביאה לש ןכותל א"ז ,וכרעל םיסחייתמש ךכ לע הרומ עיבצמ-הנתשמה םשל ןימלמ ץחה לש ןויצה .ולש דרעל אלו ןורכיזב רגאמה חטשב רבלאה לש תבותכל סחליתמ "עיבצמ-הנתשמ" ההזמה

 :עיבצמ-הנתשמ לש הרדגהל אמגוד

 (2) אגדלפדג = 0 (* עלבצמ גוס *) (1) דצעפ
 (3) ד?סאמו = תעס0 תת

)4( 5481: 2 

)5( 54082: 1 
 (6) 5הכ8מ: 500ת;
 07) תתפחתת: 1

 (8) קאפ ;
 (9) אפ

 (10) קת, :

 :רבסה

 .העודי הנלא ותרדגה רשאכ הרהצה וא הדוקפ לש ןימל דצב הנתשמ לש וא ,גוס לש םשב שמתשהל רתומש לקספב תינכת תביתכב דלחיה הרקמה והז .הלדוג תא עדוי וניא אוה הז בלשב רשא ,7120%81 המושרה לש םשה לש לאמש דצבש ץחה ?5-לע תאז ההזמ רדהמה ."עיבצמ גוס"  ,םירידגמש שדחה גוסה לש םשה אלה 4412812 הלמה (2)

 .ץ20א₪% גוסמ המושרה לש לדוגה רבכ עודל הז בלשב .לונפה רגאמהמ האצקה תשקב םשל 120/81 המושרה לש הלדוג תא תעדל ךירצ ,אפא היצקנופהו תלינכתה לש עוצלבה ןמזבו רודיה רחאל .הלש תבותכל םוקמ תאצקה תעב הבושח הנלא המוטרה לש הרדגהה ןכל .120%81 המושרה לש הבכרהל וא ,הלדוגל רשק לב ,םלתב 4 וא 2 הלדוגש ,תבותכ אלא ,ךרע קיזתמ וניא 7281 וגוסש הנתשמ

 .רדגומ וניאש גוס וא הנתשמ םשב שמתשהל רוסא יכ ,(2) הרוטב רהצוה אוהש ןולכמ תעכ ירשפא יוטיבה לש ןימי דצב אאד2512 גוסב שומישה .תרטרושמ המישרב אבה רבלאל עיבצמ קיזחמ הז הדש .ך70%8% המושרה ךותב ץקפממת הדשה תא ראתל ידכ וב םלשמתשמ ,/41281 גוסה פע םירלהצמש רחאל (7)

 (2) הרושב יוטלבה לש ןימ* דצב אצמנ 72818 םשל רושקה עדימה .תינכתב רחא םוקמ םושב עיפומ אל אוה לבא(10)-ו (7) ,(2) הרושב עיפומ 4412818 םשה
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 "72081 ןומלסה תא 11472812 הלמה םוקמב בותכלו (2) הרוש טלמשהל רשפא .דבלב

 :האבה הרהצהה תא לבקל ?דכ (10)-ו (7) תורושב
 ךצפמ

 720187 = תתססתע

:54081 

;2 :54002 

 50כמת: 506;

 תתפטתת: ידלסאמת
 אפ ;

 גת
 7,0: "סאד |

 תחאב תושעלהל לוכי םושלרה .ךרע וב םלמשורש דע רדגומ אל 2 הנתשמה לש ןכותה

 :םיכרד שולשמ

 םוקמה תא תלנכתה תושרל הדלמעמ וז היצקנופ .אחש(ת) היצקנופה תלעפה .א

 .2 הנתשמב םוקמ ותוא לש תבותכה תא המשו שורדה

 .שארמ רדגומ ךרע תנילצמ רשא הרומש הלמ אלה אמ .אזמ-ל האוושה .ב

 תאוושה .תבותכ לבקל הכחמ אוה לכ לעפומ ונלא ןילדע עיבצמהש ,התועמשמו

 עת י.אקפמתת:= אנת :הללגר הבצה תדוקפ ?"ע תלשענ א11-ל עיבצמה

 (* 720687 גוסמ המושרהמ קלח אוהש עיבצמב א11, םיביצמ *)

 ק:= אמ :םיבתוכ וא

 (* ומצעב 2 עלבצמה הנתשמב א12 םיביצמ *)

 המושרה ךותב דחא :םידרפנ םליעיבצמ-םלנתשמ לנש שי ולא תורהצהב

 עיבצמש דחאו ,המלשרב אבה רבלאה לא עיבצהל היה* ודיקפתש (2 .אםפאתת)

 .(2) שממ תאזה המושרה לע

 ןיב (2:= ק".אתפחתת הבצה תדוקפב לשמל) רחא עיבצמ-הנתשמל ? לש האוושה .ג

 . .שממ לש תבותכ ליכמ אוה םא ןיבו א1 וכרע םא

 תורשר ומ

 הילנב לש אמגודב שמתשנ .למנלד םינותנ הנבמ תרזעב תרשרושמ המישר ראתל רשפא

 ןויכמ ,ךרעמל םוקמ שארמ תוצקהל תבייחמ הנלא וז הטלש .וזכ המלשר לש הספדהו

 .שורדש םעפ לכב ףסונ רבלאל םוקמ תוצקהל רשפאש

 (1) קתססת\א מפחד (דאעטצ ,סטניקטצ ) ;
 (2) ייצקמ

 (3) וג0תתס2םַ= קגסאחמ התתהצ [10..1] 0 גת,
 (4) \ד201= "20

 (5) ך2ס₪ז= תססספכ
 (6) א: 0027;

 (7) חופא: ודל
 (8) אפ ;

 (9) גת
 (10) ת058, 2, 0: ד?תזג,
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 (11) עתססמפטתמ אתה 54 (טגת א:א00207) ;
 (12) תטסזא

 (13) טתדדמשא (' | םש ןת');
 (14) תמאפ (א) ;

 (15) תחאפזא
 (16) אפ ;

 (17) תססזא (* תתפהזאג *)
 (18) אפא(ע) ;

 (19) 3058:= ת;

 (20) אחג 5אא (ע27 .58₪4) ; (* המלשרב ןושארה רביאה *)
 (21) 2" .\24:= אד;

 (22) חנמ אסע םסע 0 (* המלשרל םלרבלא תפסוה *)
 (23) תססזא

)28( = 
 (25) אפש(2) ;

 (26) אתג 5ם4 (ק7.5084) ;
 (27) 07 .ה484:= עת;
 (28) ת7.עגפ4:= אנע

 (29) אפ ;

 (30) 7:= 0; (* םלרבלאה רדס ?פל המלשרה ןכות תספדה א)

 (31) חאנהמ ע <> אתם כס
 (32) ' תססזא

 (33) טתדדמזא (27 .58₪4) ;
 (34) ק:= תק" תה

 (35) םאפ
 (36) אפ .

 :רבסה

 ןושארה רביאה רובע םוקמה תא םירצולש רחאל .ןושארה תמוצה תיינב (18)-(21)

 ךותל םיארוקו (19) 2058 עיבצמ-הנתשמב ותבותכ תא םימשור ,(18) הרוטב

 םלרחא םירביא ןיאו תולה .(20 הרוש) המלשרבש ןושארה םשה תא ?"  המושרה

 אבה רבלאה לע עיבצמש 27 המוטרב ₪22 הדשב א1ם םיביצמ ,הזה בלשב המישטרב

 .(21 הרוט)

 ,(28) ונפסוהש ןורחאה רבלאה לש תבותכה תא םירמוש ולא תודוקפב (22)-(29)

 רביאל םירזוח כ"הא .(26) שדהה םשה תא וב םימטורו (25) שדח רביא םירצול

 הרוש ,ונפסוה התעש רביאה לש תבותכה תא ולש עיבצמה הדשב םימשורו םדוקה

 ךילהת .(28) הרוש ,שדחה רביאה לש עיבצמה הדשב א11 םימשור ףוסבל .(27)

 .םלנותנה לכב לופיטה תא םימילסמש דע ךשמנ הז

 םלמשור .ןושארה רבלאב לחה ,המלשרה לכ תא םיסלפדמ ולא תורושב (30)-(35)

 םשה תא םיסיפדמו 2  עיבצמה ךותב ,2058 ,ןושארה רביאה לש תבותכה תא

 רביאה לש תבותכה תא 2-ל םלרלבעמ כ"חא .(33 הרוש) תבותכ התואב אצמנש

 ןורחאה רביאל םיעיגמש דע (33) הביתכה תלועפ לע םירזוחו 7-2 אבה

 .(2=א1₪)

6 



 :תלנכתה לש הצרה סיפדת

 ""םש ןת :טלק

 צגגאסט 2 (* טלק ףוס למסמ "72 *)

 רפסמה תא קיזחהל לוכלש ךרעמ רידגהל ךרוצ ןיא םיעלבצמב םלשמתשמ רשאכ

 .םינובש המישרב תוסלנכה רפסמ ?פל ןורכיזב םישמתשמ לכ ,םירבלאה לש לברימה

 תא ונלצלנ אלו םתעגה רדס לפל המלטרה ףוסב םלרבלאה תא ונפסוה וז אמגודב

 רוציל לדכ ,המישרב והשלכ םוקמב םירביא תפסוהל תרטרושמ המישר לש ןורתיה

 .תנילוממ המלשר דלמ

 תרדוסמ המלשרב םירבלא לש לוטלבו הפסוה 1
 םייר--בם מוטרב םירביא לש לוטיבו הפסוההת 1

 תומוקמ השולש ךותמ דחאב תויהל הלוכ* תרשרושמ המישרל םירביא לש הפסוה

 :המישרב

 ןכדעל ךירצ המישרב ןושארה רביאה לנפל רביא םיפלסומ רשאכ :המישרה שאר .א

 האר) תינסחמל הפסוה ,לשמל .המלשרה שאר לע עיבצמה 205% הנתשמה תא

 ןטק שדחה רבלאה רשאכ ,תרדוסמ המישרל הפסוה אלה תרחא אמגוד .(ךשמהב

 .המישרב רבכ םיאצמנש הלא לכמ

 ךירצ ,57-ו (' תומושרה ןיב 87 המושרה תא םיפיסומ םא :םירבילא לנש ןיב .ב

 5 -ב עיבצמה תאו (07.8424:=ת) א" לע עיבציש לדכ 0 -ב עיבצמה תא ןווכל

 .תרדוסמ המלשרל הפסוה ,אמגודל .(ת5=:7.8424) ק7 לע עיבצלש

 לש עיבצמה זאו המיטרב ןורחתאה רביאה לרחא םשרל שדח רביא :המלשרה ףוס .ג

 רות ףוסב תוחוקל לש תופרטצה ,אמגודל .א1ם-ל הוש דימת היהי שדחה רבלאה

 שדחה רבלאה רשאכ תרדוסמ המלשרל הפסוה אלה תרחא אמגוד .תורשל הכחמש

 .המישרב רבכ םיאצמנש הלא לכמ לודג

 ורכזוהש תומוקמ השולש םתואב תולהל לוכל תרשרושמ המלשרמ םלרבלא לש לוטיב

 .לוטיב לכב שרדנכ םיעיבצמה תא ןכדעל של .םדוק

 .המלשרב םינוש תומוקממ םירביא לש לוטלבו  הפסוה המיגדמ האבה תינכתה

 תארוה ?פל םלנוש םלרבלא הנממ םלטלמשמ כ"חאו תרדוסמ המלשר הליחת םינוב

 .ללעפמה
 (1)  תתססתוא 0547 ןופ0וזא\ ( דאקס ,סטנפטד ) ;

 (2) צפש

 (3) 14/10 = ת\סאמפ גתתגצ [10..1] 09 ו;

 (4) ןוגד28ד.= "1207 ;

 (5) ד20אק1= תת

0 :5% (6) 

1207 



 תג: נו
 אפ ;

 גת

 תספה, קת, 0: אד2פזג;

 עתססמסטתמ אתה 5חא (טגת אגאמ : 7010)
 תססזא

 חתזעשא ('לוטיבל וא הפסוהל םש בותכ');
 תמגפ (אגאפ) ;

 תתוסזא
 אפ ;

 (* םלנותנ תאלרק *)

 עתססמסטאתמ טגסקמפ תספהדאג
 תטסזא
 ת:=

 טחדומ עת <> אתת עס
 תעסזא

 חתדחזא (27 .5ש88) ;
 ק:= ץ .פחמא

 אפ
 אפ ;

 (* הספדה *)

 קאסססת 0; (* םלרבלא תפסוה *)
 גת

 קת: אדלהז4 ;
 תטסזא

 אטא(8) ;
 אתה פא (27 .5ה) ;

0:= 

2:= 

 טאדממ (ת <> א1מ) גאפ (עי.פחמא <= ת".פ4) 0
 אסא

 אפ ;
 ךת 0= אזמ ךדחתא (* אצמנ שדחה רבלאה לש םוקמה *)
 תססזא (* המלשרה שארב *)

=:3058 

 תי .תגפג:= ע
 אס

₪ 
 דש ע <> אמ ךחחא | (* אצמנ שדחה רביאה לש םוקמה *)
 תחסזא (* המלשרה ךותב *)

 תפססזא (* אצמנ שדחה רביאה לש םוקמה *)
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 (52) 07 .גפ\:= (* המלשרה ףוסב *)
 (53) ת" .ה24:= אזע

 (54) אפ

 (55) תאפ; (* 105472 *)

 (56) | קתססמפטתמ אסד ; (* םלרביא לוטיב *)
 (57) את

 (58) א: 0;
 (59) | תתסזא

 (60) את\ 5תחא (8),
 (61) 0:= אז;

)62( 2:= 

 (63) זדתמ (ת <> אנמ) האפ (פ" .פמ4 < א) 0
 (64) תטסזא

)65( 0:= 
 (66) ק:= ץ".זגג\

 (67) אפ ;
 (68) דק עת <> אזע חמא

 (69) דת תק .5תמא= א דעחא
 (70) תססזא

 (71) דע 0= אעמ חמא
 (72) ת058:= תק" .זז\תה

)73( | ₪ 
 (74) 07 .54:= עת" .זת

 (75) 1500588 (ע) (* ךשמהב רבסה האר *)
 (76) אפ

)77( 8 

 (78) חתזצמזא (א, ' םשה תא ונאצמ אל')
 (79) וב

 (80) טתזזמוא (א, ' םשה תא ונאצמ אל')
 (81) תא; (* אםסאדא\ *)

 (82) | תססזא (* תלשארה תלנכתה *)
 (83) 2088:= את;

 (84) חתזדמזא ('תרשרושמ המישר תילנב');
 (85) טתדמז א ;

 (86) זז מ אסע שס 0
)87( 05; 

 (88) תספעצ (1אקטצ) ;
 (89) גסקפפ תעפו1א ;

 (90) טז א ;
 (91) חת1דמ]א ('המלשרה ןמ םילטבמש םירביא');

 692) התזטזא ;
 693) טודזומ אסע םסע 0

 694) ודא ;
 (95) ז\כקמפ תעפה1אה

 (96) תאע.
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 :רבסה

 אורקל לדכ ₪011א%-ו 805272 תורודצורפה י"ע תארקנ וז הרודצורפ (11)-(16)

 רדגומ רשא ,ןותנה תא אורקל רתומש םיחלנמ .לוטיבל וא הפסוהל ךסמה ןמ םש

 שורדי וזכ האלרק רשפאמ אלש רדהמ .תחא האלרק תדוקפב ,תגסאמכ התתגצ כ"ע

 .דרפנב ות לכ תארוקש האלול

 רשא ,ןורחאה רבלאה דעו השארמ המלשרה ילנפ לע תרבוע וז הרודצורפ (17)-(25)

 .הב עיפומש םש לכ הסיפדמו ?₪484."2=א1 ורובע םייק

 שדח םש וכותל תארוקו (30 הרוש) 5" שדח תמוצ תרצול וז הרודצורפ (26)-(55)

 רתוי רשא רבלא תאצומ אלהש דע המישרה לנפ לע תרבוע איה כ"חא .(31 הרושט)

 האלולה עוציב רמגב .המלשרה ףוסל הע*גמ איהש דע וא ,שדחה רבלאה ןמ לודג

 :שדחה רביאה לש ובצמל תויורשפא שולש תומילק (38)-(34) תורושב

 0 הנתשמה הז בצמב .המישרב רבכ םיאצמנש םירבלאה לכמ ןטק שדחה רביאה .א

 לכ) האלולה לא ללכ ונסנכנ אל יכ (39) אם ,ולש ?תלחתהה ךרעל הווש

 המישרה תלחתה לש תבותכה תויהל ךופהל 5 ,האצותכ .(ת .פטתא < ק .פמחא

 .(42) המלשרה שארב םדוק הלהש רביאה לע עיבציו (41)

 ,הרוק הז םא .םלוכמ אל לבא ,המלשרה לרבלאמ דחאמ ןטק שדחה רביאה .ב

 תא 07 םדוקה רבלאה לש עיבצמב םיביצמ הזכ הרקמב .2<>אזמ םגו 0<>אנע

 .(48) 27 לש תבותכה תא םיביצמ %" רביאב עיבצמבו (47) 87 לש תבותכה

 ןמ םיאצוי םא םייק הז בצמ .המישרה ירביא לכמ לודג שדחה רבלאה .ג

 ןויכמ אלא ,ת".2<588%4 .588% םילקש ללגב אל (38)-(34) תורושב האלולה

 ןורחאה  רביאל העיגמ איה רשא דע הכישממ האלולה .ק".ותג=אזז םליקש

 0 לש עלבצמה תא םלנשמ הזכ הרקמב .(36) 0-ב תאצמנ ותבותכש ,המישרב

 רביאה וישכע אוהש ,ת7" לש עיבצמב א1ם םימשורו (52) 5-ל א1-מ

 .ןורחאה

 תא םיקיזחמו האלול םלשוע :המישרהמ םלרבלא תלטבמש הרודצורפ (56)-(81)

 דחאמ ןטק וא הווש תולהל ךפוה % רשאכ תמילתסמ האלולה .0-ב םדוקה רביאה

 :םלאבה םלאנתהמ דחאב וזה האלולה תא םימללסמ .המישרב םירבלאה

 הווש וא לודג רביא הלה אלו המישרה ףוסל ונעגה .?=אזמ :(80) הרוש .א

 .המישרב אצמנ אל םשהש העדוה םלסיפדמ .א-ל

 לטבל םיצורש םשה .0=א1 :(71) הרושו ע" .פו=א ,?<>את :(69) הרוש .ב

 אלש ךכ-לע הרומ א12-ל הווש ראשנ 0-ש הדבועה .המישרב ןושארה אוה

 .(72) 7.184 :ל 2-מ המלשרה שאר תא םינטמ ןכל .האלולל ללכ ונסנכנ

 ךא ,םישפחמש םשה תא ונאצמ .0<>א1 ,ק".5א8%=א ,2<>א1ם :(73) הרוש .ג

 תא ןכדעל ךירצ אל .(א11-ל הווש וניא רבכ 0) המישרה שארב ונלא אוה

 לרחאש רבלאה לע עיבציש ,ךכ ולנפלש 0" רביאב עלבצמה תא קר אלא ,תספ8₪8

 .ומצעב ל רביאה לע אלו 27.12 ותבותכש ,ץ

 לש הרבעה ?"ע השענ לוטיבה .לטבל םיצורש רבלאה תא ונאצמ 'ג-ו 'ב םירקמב

 ,השדח היצקנופב שומלש ?"ע ,םללונפה םלירביאה רגאמל הרזח 2 רביאה

 / .(75) כ150058(ע)

 2152058 (טנמוגרא) :אלה הלצקנופה לש תיללכה הרוצה

 רבלאה לש תבותכה אוה יחכונה וכרעש עיבצמ-הנתשמ לש םשה אוה  "טנמוגרא"

 .רגאמל וישכע ריזחהל םיצור ומוקמ תאש
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 ןמ ןטק הקיחמל םשה םא הרוק הז בצמ .א<ק".50שא ,<>אזמ :(78) הרוש .ד

 לנשב .המישרב םירחא םלרביא לנש ןיב אצמנ אוהש וא ,ןושארה רבלאה

 .האיגש לע חוודל שלו המישרב עיפומ ונלא הז םש םלרקמה

 .טלקה ףוסל םיעיגמש דע המלשרל תומש םיפיסומ .תלשארה תינכתה (82)-(96)

 לדכ ע2158-ל 7ת08-מ ₪0ע תינאילובה היצקנופה תא ךופהל םיבילח וצ הדוקנב

 הרושב םלשוע תאז .תלינכתה ךשמהב ךסמה ומ טלק לנותנ אורקלו ףיסוהל לכונש

 שדחמ (םישקמה חול) 1א20ע ץבוק תא תחתופ תעפמ7(דאתטל) תדוקפ .(88)

 .ם0ע-ל 24258 ךרע הריבעמו

 תולנסחמ 25

 אטבתמ םהלניב לדבההו תרשרושמ המלשרב תמוצ ומכ רדגומ (5686%א) תלנסחמב תמוצ

 לכ ,טושפ רתול לופלטה תינסחמ לש הרקמב .םהילע םילילעפמש תולועפל סחיב קר

 .המלשרה שארל םילבגומ םילוטלבהו תופסוהה לכ

 דיצפמ 1תלנטחמ לש הרהצה
 ןז\ד291ג= "א 5אז ;

 א\0154אדד= תמ60פ2
 אגצטא: 506 אגץטא;

 ופה: אאדלמד4
 אפ 9

 :(2ש8ג) תלנסחמל םירבלא ףיסוהל לדכ תרודצורפ

 תתססעפטתמ 01 ב 506 אהדטא; טגת תזצסא: 1142818) ;

 (* תלנסחמה שארל % רביא ףסוה *)
 גת

 ק: 21;
 תפסזא

 אפא(פ) ; (* שדח תמוצ *)

 ק".אגעטא:= א; (* ןותנה תא ןסחא *)

 עק7.אג84:= םעצסא; (* רבלאה לע עיבצי שדחה רביאה

 .המלשרה שארב םדוק היהש *)

 עצסא:= פ (* תולהל ךפוה שדחה רביאה

 . תלנסחמה שארב *)
 אפ;

 :(200) תינסחמה ןמ םירביא ריסהל ידכ הרודצורפ

 עתססטסטתת ה\52ת4 (0ט4ת א: 506 אאצטא; טגת עזצסא: 72818 )) ;

 (* תלנסחמה שארמ רבלאה תא רסה א)
 גת

 2: אז;
 בעסזא

 א:= עזצסא" .אג'זוזא

 ע:= תזצסא; (* .ןוילעה רבלאל עיבצמה תא ע-ב ןסחא *)
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 (* .םעצסא עיבצמה לא שדחה ןוילעה ןותנה לש תבותכה תא רבעה *)

 תזצסא:= תזצסא" גת;
 (* ?ינשה רביאה םדוק היהש רביאה אוה שדחה ןוילעה רביאה *)

 2152055(ע)

 אפ ;

 ם?רות 7.84

 לפטל ךירצ וניא תנכתמה .םיעיבצמ תרזעב (0ט6ט6) רותב םלרבלא גצילל רשפא
 המלשר לש גוצללב םג וניארש ?פכ ,םיעיבצמ םע דבוע אוה רשאכ םייונפ םירביאב
 .תינסחמבו תרשרושמ

 דחא ,תמוצ לכב םיעלבצמ ינש םישל יאדכ ,תרשרושמ המישר ?"ע רות גוצייב
 ,םיינוציח םיעיבצמ ינשב םג שמתשהל לאדכ .רוחאל עיבצמש דחאו םלנפל עיבצמש
 תשגל ורשפאל הלא םיעיבצמ .ופוס לא עיבצמש דחאו רותה שאר לא עיבצמש דחא
 ףוסל תשגל וא ,תורש לבקל ורמגש םלרביאה תא לטבל ידכ רותה שארל תלדילמ
 .םלשדח םלרבלא ףיסוהל לדכ רותה

 :םיוות השולשמ דחא הלהי טלקה .הרפסמה עוריא י"ע רותה לוהינ תא םיגדנ

 .תורשל םיניתממה רותל ףרטצי חוקלה .הרפסמב שדח חוקל לש עפומ - 8
 .תורשה םויס רחאל רותה ןמ חוקל לש האיצי - צץ
 .להשלכ ןמז תדוקנב הרפסמב םיניתממה תמישטר לש הספדה - 2

 :הרפסמה עוריאל תלנכתה

 (1) תפססתגא אד523תג (1אפטצ, סטקטצ) ;
 (2) ץצעפ

 (3) 7גטנס = ץגסאמק התתהצ [10..1] סע 0;
 (4) אגד?7םדב = "לס

 (5) ך20אמ] = תעססתע
)6( 56: 

 (7) גתה: אד;
 (8) אספמא: אד 21

 (9) אפ;
 (10) צאת

 (11) קת, תספ8, 507: אד
 (12) אס: סת;

 (13) אג

 (18) תתססתפטתת אתג 54 (טהת אטום : ד710) ;
 (15) תתסנא

 (16) טתדדממא ('עיגהש חוקלה לש םשה תא בותכ'):
 (17) תפגופ (אאאמ) ;

 (18) תפזא
 (19) תאפ;
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 ספדה ');

0% 
(' 

 קתססמסטתמ גתק5;
 תססזא

 טתזדתז א ;
 חתזצמוא ('7"77רות'))

;0 =:2 

 טצזממ עת <> אמ פס
 תטסזא

 טתדדפז(א (27 .5888) ;
 ק:= ק".זתה

 עאפ
 אפ ;

 עתססתפטתמ אסתג (אגאמ : 14010)
 תא

 אסא (ע);
 קי.פטתא:= אגאמ

 2" .זגתג:= אד;
 ק" .אספמא:= 509;

 דע 508 = אם ץחפא
=:058 

₪ 
 5077 .ז\ת4:= 20

 50ע:= ע
 אפ ;

 קתסספפטתמ צעד ;
 תטסזא

 ךת תספא <> אם ץאחפא
 תססזא

;0 =:2 

 ת051:= ת058" .1\פ4 ;
 דע תספ8 <> אדג פא
 תספא" .אספמא:= אמ

₪ 
 507:= א

 152085 (ע)
 םאפ

 אפ ;

 ג6זא (* תלשארה תינכתה
 3051:= א; "

=:507 

 חתדצמתא ('!יייייז עפומ ומסל "א"
 טתדדמתא (וייריי האיצי ןמסל "צ"
 טתזעמתא (!ירירי הספדה שקבל "א"

 תמגפזא (א0ס) ;
 טחדמ אסע םסע 0

 0488 אספ סע
 יא': תפסזא

 אתה 5 (א).

)20( 
)21( 
)22( 
)23( 
)28( 
)25( 
)26( 
)27( 
)28( 
)29( 
)30( 
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)32( 
)33( 
)38( 
)35( 
)36( 
)37( 
)38( 
)39( 
)40( 
)41( 
)42( 

)43( 
)48( 
)45( 
)46( 
)47( 
)48( 
)49( 
)50( 
)51( 
6)52( 
)53( 
)54( 
)55( 

)56( 
)57( 
)58( 
)59( 
)60( 
)61( 
)62( 
)63( 
)68( 
)65( 
)66( 
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 (67) אספת (א)
 (68) אפ

 (69) 'ץ': צסדלך,
 (70) 'ז': גספמפ

 071) אפ
 (72) תאע.

 :תלנכתה לש טלפה
 עפומ ןמסל 'א' ספדה

 האלצל ןמסל 'צ'

 הספדה שקבל ''
 א

 עיגהש חוקלה לש םשה תא בותכ
 תא[

 א

 עיגהש חוקלה לש םשה תא בותכ
 תגתטסא

 ש

 א
 עיגהש חוקלה לש םשה תא בותכ

 כ

 ה
 "7"רות
₪4 
 עץופתמת

 א

 עיגהש חוקלה לש םשה תא בותכ
 סא

 א

 עלגהש חוקלה לש םשה תא בותכ
 ו

0 
 ה

 7-77רות
 עסתמת

 א

 וע נו

 :רבסה

 המלשר רובע תומוד תורודצורפמ תונוש ןנילא 842285-ו אתג 58עַ% תורודצורפה
 רשאכ ,ופוסל דע םימדקתמו (2058) רותה שארמ םלללחתמ הספדהב .תרשרושמ
 .ק .תופג=אנע

 תא וב םלמשורש (33 הרוש) שדח רבלא םלרצול :407 הרודצורפה (31)-(42)
 לש רוחאל עיבצמה תא .(34 הרוש) רותה ףוסב אצמנ ולשכעש ,שדחה עפומה
 .רותב ןורחאה דלמת אוה שדחה רבלאה לכ ,(35) א1-ל םינווכמ שדחה רביאה
 ןורחאה היה וישכע דעש רביאה לא םינווכמ שדחה רבלאה לש םלנפל עיבצמה תא
 תבותכה תא תונשל ךירצ ,(507=א1) הז עפומל דע קיר היה רותה םא .(36)
 לש ע?בצמה תא תונשל ךלרצ ,קלר הלה אל רותה םא .(38) 2-ל א1ם-מ ת058-ב
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 שדחה עפומה לש רבלאה לע עיבצלש ?ידכ רותב ןורחאה ולשכע דע הליהש רביאה

 .(41) 50 לש שדחה ךרעה אלה שדחה רבלאה לש תבותכה ,הרקמ לכב .(40)

 שארמ אצול אוה ,חוקלה לש תורשה םייתסמ רשאכ :+8121 הרודצורפה (43)-(55)

 םירבוע ,(45(6) הרושב ת058<>א1ם ,רמולכ) רותב והשימ שי םא ,ןכל .רותה
 םא .((53) ,(48) ,(47) תורוש) םש אצמנש רביאה תא םידלרומו רותה טארל
 דעש רביאה לש %028% עיבצמה תא א10-ל תונשל ךלירצ ,קלר וניא שדחה רותה

 םא .(50)-(49) רותב ןושארה וישכע אוהש ןמסל הזו רותב ינש היה ויטכע
 ךירצ ךא ,והשלכ תמוצ לש םלעיבצמה תא ןכדעל ךרוצ ןלא ,קלר שדחה רותה
 .(52) א1-ל הוש היהלש (509) רותה ףוסל עיבצמה תא ןכדעל

 ,עפומ) הלועפה דוק תא תלבקמש תחא האלולמ תבכרומ תישארה תינכתה (56)-(72)

 רשאכ תמייתסמ תינכתה .עפומ שי םא .,תוקל םש תארוקו (הספדהו האלצל

 .טלקה ףוסל םיעלגמ

 םיצע 5

 תומוקמ ?נשל םיעלבצמ לנש םע תרשרושמ המלשרכ קיזחהל רשפא (7ע66) ץע הנבמ
 לנשל םיעיבצמ המושרב קיזחהל םג רשפא .םילטטס םירבלא נשל רמולכ ,ךרעמב

 .ץע סיפדהלו תונבל ?דכ תינכת בותכנ .םילמנלד םירביא

 (1) עתססתג4 ךתממ (1אעטע), סטעעטצ) ;
 (2) צתמ

2 = 47221 (3) 
 (4) עד2 = תסססתע ו

 (5) אגעטא: 506 אאצטא;: (* 5806 א\ךטא םיפללחמ *)
 (6) 00: 2010 (* לתלמא גוסב *)

 07) צאזא:
 (8) תאפ;

 (9) טפ ו
 (10) 500058: אז ;
 (11) אקזם]: 506 אגץטאנ

 (12) תתססעכטתמ תפסאנצב (טגת 207: 2
 (13) אפומ] סח\עגפמ: 506 אגעטא) ;

 (14) (* ץעל תמוצ הפיסומ וז הרודצורפ *)
 (15) תשסא

 (16) ךע ד20%₪8 = אד זחפא
 (17) תטסזא (* שדח תמוצ רצונ *)

 (18) אמא (120%₪7) ;
 (19) ך2סא₪ת =:500.  אז;
 (20) דלסאשו  .צגאדא:= אד;

 (21) דס" .אגצטא:= אטזמצ
 (22) אפ
8 (23) 
 (24) תא

 (25) ךע אתותד 0מגסגפמ < ד2סאתד  .אגדטא דחמא



 םחאזצג ('ד2סאח .5א0, אסד 0488) ;
 ךע אחזשש סחגפהפה > ד2סאשע  .אגדטא דוחא
 במאדצג ('ד2סאשד  .צאעודא , אפנשע 358\0)

 אפ

 אפ ; (* םחאדצה *)

 קפססטסטאמ גסעב5ג (ד2סאש] : \1ד2818) ;

 סא (* הלוע ןולמ רדס ?פל םינותנה תא ספדה *)

 ךע 720887 <> אדם חפא (* קלספהל םיכלרצ םא קודב *)
 םטסזא

 אגספב5ג (ד20₪ת ; )5805. 
 טתדומ (ד2סא₪ז .א\1טא) ;

 גספ46ג (י2סאעז  .צגא1א)
 אפ (* םלתמצ תספדה *)

 אפ ; (* ז\סעג5ג *)

 תא (*  תלשאר תינכת *)
5808₪58:= 

 טתדדמא (' | םלכרע סנכה'));
 תמגפ (אעז₪6) ;

 תחסאזצג (5000058, אתזתפ)
 אמזממ אסצ ם0ע 0

 תא (* ץע תילנב *)
 םמאדצה (5108058, תתוד) ;

 תמגס (אתז,םד)
 אפ ;

 חתזןטזא ; (* הרוש גלד *)
 חתדדמןא ('הטמל עיפומ ץעה לש ןכותה');

 הגסקגפג (509058)
 אפ .

 .ץע הנבנו םיכרע ארקנ ,אמגודל

 :ןלמיל לאמשמ אורקל

15 5- -13- 20070 -5 15 18 4% 

 :תינכתה יפ לע הנבנש ץעה
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 םלל?גרת 7.6

 .הקילר תלנסחמה םא קודבתש לדכ 84525 הרודצורפה תא הנש (1)

 שי .הז קרפל םג תומיאתמ ,םינותנ הנבמ ,16 קרפבש 15 דע 1 תוינכת (2)

 .םילמנלד םינבמב קר שמתשהל

 יןאכ ךלוה המ ןיבה אוה קר .םידובא ונחנא
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 !א תפסנ

 הריפס תוטישו בשחמה

 בשחמה תכרצמ 1

 מ"עי - תיזכרמה דוביעה תדלתל 1

 :תוצובק לתשב בשחמ לש םיביכרה תא גווסל רשפא

 .(00ת5%81 22006551מ8 001%- 020) וא ,מ"עי - תיזכרמ דובילע תדיהל =

 .(1הקט</0ט6קטס 0מ1%8 - 1/0 0חג58) טלפ/טלק תודיחל =

 גצמ ,תספדמ ומכ ,טלפה תודיחלו טלקה תודיחלמ תבכרומ טלפ/טלקה יביכר תצובק

 תודלחלה שולש תא תללוכ 020-ה יביכר תצובק .דועו ןוטילקת ,קסיד ,(ףוסמ)

 :תואבה

 .(1ע1%ת)6%16-20816 0516 - 210) תיגול-תיטמתלרא הדיחהכ =

 .(א6תסץץ) ןורכיז +
 .(00מ56ע01) הרקב =

 ,תוארוה תמלרז ןמסמ ליגר ץח רשאכ ,אבה רויצב הארנ הלאה םיביכרה ןיב רשקה

 .תוקיפו הרקב תותוא תמלרז ןמסמ וקווקמ ץחו םינותנ תמירז ןמסמ הבע ץח

 לבגל תועד ?קוליח של ךא ,לכה לע תמכסומ בשחמב תויסיסבה תודיחלה לש הקולחה

 שולש לע אל ,0קש וא ,מ"עי םשה תא םיליחמש של .ןהלש הצבקההו חונלמה

 ןורכיזה רשאכ ,תיגול-תלטמתלראה הדלחיה לע קר אלא ,םדוק ורכזוהש תודיחיה

 תדלהל תא ,תודיה* לתש קר םיללוכ םירחא .020-ה ןמ םידרפנ הרקבה תדיחלו

 .מ"עיה לש גשומב תיגול-תיטמתיראה הדיחיהו הרקבה

 בקונמה סלטרכה 2

 ץוחמ םללתסמו בשחמל ץוחמ ל:התמ בשחמ י"ע םלדבועמש םינותנ לש םליחה רוזחמ

 .טלק תודלחלב םלירזענ בשחמה ךותל םלנותנה תא ריבעהל לדכ .ול
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 הדיח?

 -תיטמתירא

 תיגול
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 ב םינותנ תמירז

 ₪ תוארוה תמירז

 -דח> חוקיפ תמירז

 .סלטרכה לש תודומעה 80 ךותמ תחא הדומעב ספדוהו  בקונ ות לכ .ונכות תא וניבי םלשנאש לדכ סלטרכ לש הנוילעה הפשה לע םלוותה תא הסיפדמ התיה הנוכמה ,ףסונב .טלקה תדיחליב ותוא אורקל לכוי בשחמה רשא ,דוק וטמשיש ידכ סיטרכה ףוגב םירוח 3 דעו 1-מ הבקינ הנוכמה .םיסיטרכ בוקינל הנוכמב םיסיטרכב םינותנה תא םישיקמ ולה הליחתב .םידעצ לנשמ תבכרומ התיה בשחמ ?"ע םינותנ תטילקל רתויב תלבוקמה הטישה ,םיעבשה תונש ףוס דע

 .ארקנש סיטרכהמ םלינותנה לש קתוע בשחמה לא הריבעמו דוקה תא תחנעפמ ,םיבקנה תא ההזמ התלה וז הנוכמ .םלסלטרכ תארוק ,תרחא הנוכמל הלאה םלסלטרכה לש הנזה הלה ינשה בלטה
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 יוווווומוויוווווופווווויוימווווווושוווווווווווווווווווווווומוווווווווווווווווווו

 + 8 - ו:

 צץ וויי וו
 ל יורה יונונונווארטטאהדטאראתממאמאהאהאתתעמאפגלאתטהנטאטצטטהמתעעאפצעכצמתטטאמאטאפתההמף מ ואה'

 :סלטרכה תנומתב ןילע

 הטמל םיכרואמה םלנבלמה .תורושה ?רפסמ םה סלטרכה לש תלנמיה הפשב םירפסמה
 .ות ותוא לש דוקה תא םלווהמ רשא םירוחה לש םמוקמ תא םינמסמ ספדומ ות לכמ
 1 הרושב בקנ אוה 1 לש דוקה ,0 הרושב בקנ אוה 0  הרפסה לש דוקה ,לשמל
 הרוטב דחאו 12 הרושב דחא :םלבקנ לנש אוה 4 רובע דוקה .תורפסה ראשל המודכו
 תולתואה ראשל .2 הרושב דחאו 12 הרושב דחא :םיבקנ לנש אוה 5 רובע דוקה .1
 לש בקנ םע דחל 11 הרושב בקנ םיללוכ םיבקנה תוגוצש אלא ,המוד םלדוקה תטלש
 .הרפס לש בקנ םע דחל 0 הרושב בקנו הרפס

 םיוותל בוקלנה תא םיפפוח רשא ,םיבקנ לנשמ בכרומ תירבעב תולתואל דוקה
 הרושב דרפנ בקנכ תבקונמו תגרוח רשא ,(27-ה תואה) "א" תואל טרפ ,תילגנאב
 רוביחה ןמיס רובע דוקה לשמל ומכ םיבקנ 3 ןב אוה םידחולמ םלנמלסל דוקה .2
 .8 ,6 ,12 תורושב םיבקנ 3 ללוכ רשא (+)

 ליכהל הלה רשפאש םלוות לש ?ברלמה רפסמה ןכלו 80 אוה סלטרכב תודומעה רפסמ
 ללעב םיסיטרכ םג שומלשב ויהש ןייצל לוארה ןמ .םיוות 80 הלה דחא סיטרכב
 .הנוש הנבמ

 ףוסמב הדובע 3

 םוקמב .דחא בלשב בשחמל םינותנ ןיזהל ןתינ םויה ונתושרב םיאצמנ רשא םילכב
 ןפואב רבעומ רשא ,טלקה לש הנזה םשל ףוסמב םישמתשמ ,בוקינה תנוכמב שמתשהל
 תנוכמ ,םלסיטרכב שומלשה תפוקתב .םיסיטרכ לש ךוויתה ללב בשחמה לא רישי
 וללא תרבוחמ התיה דבלב םיסיטרכה תארוק .בשחמה לא תרבוחמ התלה אל בוקינה
 .טלק תדלחל הבשחנ איה קר ןכ לעו

 ךפה ,םלסלטרכה ארוק לשו בוקינה תנוכמ לש םידיקפתה תא בלשמ רשא ,ףוסמה
 בשחמה ןורכלז לא ףוסמה ןמ םלירבוע םינותנה .רתויב ץופנה טלקה רלשכמ תויהל
 ,הרקבה תדלחל לש הארוהמ האצותכ תלשענ תאז הרבעה .תפסונ תלנדי תוברעתה אלל
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 ץח סי ,הלעמל רויצב ,ןכל .ופוס דע ותליחתמ דוביעה ךילהת לע תחקפמ רשא
 םלנותנ לש המלרז ןלא  .טלקה תדלחל ןיבל הרקבה תדיחי ןיב רשקמש וקווקמ
 המ טלקה תדיחיל םירומש חוקיפ תותוא לש אלא ,הלא תודיחי תש ןיב דוביעל
 .תושעל ךיאו

 בשחמה ןורכיצ 08

 :םלנותנ לש םיגוס 3 םיקלזחמ בשחמה ןורכיזב

 .בשחמל תוארוה .א
 .םינותנ .ב
 .תולפוס תואצותו םיינלב תואצות .ג

 תועצמאב וא ףוסמ תועצמאב ץוחה ןמ ןורכיזל םיעיגמ 'ב-ו 'א םלנותנ לגוס
 ל"ע טלקה לנותנ לש דוביעמ האצותכ רצונ לשילשה גוסה .תרחא טלק תדיחל
 .תלנכתה תוארוה

 .שדח דוביע ךילהת ליחתהל ידכ המוקמ תא תשפות תרחא תינכת ,עוציבה רמגב .ןוטילקת וא קסידמ בשחמה ןורכילזל התוא םיארוק תינכתה תא עצבל ידכ .(2ץסשמהמ) תינכת תארקנ תחא דוביע תדיחל הווהמ רשא תוארוה תצובק

 םתוא םירלבעמש לרחתא םש םיאצמנ םה .הנתמה תדיחלכ םלנותנל שמשמ ןורכיזה
 .טלפלו דוביעל םתוא םלריבעמש לנפלו טלקה תדיחימ

 .םלנותנה דוביע ךילהת והז .410-ל ןורכיזה ןמ וא ,ןורכיזב םוקמל םוקממ םירבעומ םה תינכתה תוארוהל םאתהב .הרקבה תדיח>ל םלרבעומ םנלא םינותנ .עצבל בשחמה לע הלועפ וזיא םלררבמו הארוה לכ םיחהנעפמ הבש ,הרקבה תדיחיל ןרדיסכ תורבעומ (תוינכת תווהמה) תוארוהה

 .םהילע עצבל םיצורש (םינוש םיגוסמ תואווטה א"ז) תויגול וא תולטמתירא תולועפ של םא 410-ל םינותנ םיריבעמ .טלפה תרושל שורדה רדסב אל וא ,הפלצר אל הרוצב םינוש תומוקמב וב םיאצמנ רשא םייקלח םינותנ דחל בלשל םיצור םא ןורכיזב םוקמל םוקממ םינותנ םיריבעמ .ןורכלזה ןיבל הרקבה תדיחל ןיב ,מ"עיה לש טוטרשב וקווקמ ץח םשרנ ,הרקבה תדיחל לש חוקיפה תחת ןה ולא תורבעהש ןויכמ

 .בושלחה תלועפ םותב ןורכיזל הרזח תואצותה תרבעה תמזול הרקבה תדיחלש ןמסמ 410-ל הרקבה תדיחימ וקווקמה ץחה .210-הו ןורכיזה ןיב לנוויכ-ודה הבעה ץחה והז .ןורכיזב הרלמשל תואצותה תא הריזחמ הרקבה תדיחל ,ולא תולועפ עצבל םייסמ בשחמה רשאכ

 .טלק תודיחלכ תושמשמ ןה +או רחא דעומב ףסונ דוביע םשל דוביעה תואצות תא םינלסחמ ולא תודיחיב .ןוטילקתהו קסלדה ,יטנגמה טרסה ומכ ,םלנותנה לש הנסחהה תודיחי ןה תובושח טלפ תודיחל .ךסמה יבג לע םינותנה תא גיצמ רשא ףוסמהו ריינב טלפה תא הקיפמ רשא ,תספדמה ןה רתויב תוצופנה טלפה תודיחי .טלפה תודלהחל תרזעב תאז השוע אוהו ןוצלחה םלועה םע רשקתהל ךלרצ םעפ בוש בשחמה ,תינכתה עוציב םויסב
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 םיתבו תו?בלס ,םירפסמ ,םיוות גוציל 1.5

 לונב ןורכיזה .ןורכיזב אוהשלכ בלשב תוהשל םיכירצ דבעמ בשחמהש םינותנה לכ
 לובכ וא (0א) קולד ,םיבצמה ?נשמ דחאב תולהל םילוכלש םיילמשח םיבלכרמ
 .0 וא 1 - םילטמתמ םיחנומבו (07ע)

 תויביס תושורדש ןויכמ .(21תזְק 21811 לש רוציק ,211) תיביס ארקנ ביכר לכ
 8 לש ףוריצ .8 לש תוצובקל דחי ןתוא םיצבקמ ,םלנוש םלוות רות גצליל ידכב תובר
 ,לשמל ,םיתב ינויללמ ליכמ לודג בשחמ לש ןורכיזה .(2ץ86) תלב ארקנ תויביס
 םשו (%1108צ75מ ,א-2תצַךִמ) תיב-וליק אוה םיתב ףלאל רצוקמ םש .ןוילימ 2
 .(86280ע56) תיב-הגמ אוה םיתב ןויללמל רצוקמ

 תבכרומ רשא םיילמשה תותוא לש תזורחמ ,רומאכ ?דחא תיבב קיזחהל רשפא המ
 8  ללכמ תיבהו תולה ?שי ולאכ תונוש תוזורחמ המכ .1 לשו 0 לש תודיחלמ
 256 וב קיזחהל רשפא ,םיבצמ ?נשמ דחאב תולהל לוכל םהמ דחא לכש ,תויביס
 לש תונוש תוזורחמ וא ,(2%2*2%2%2*2*2%2 = 285 = 256) םלנוש םיפוריצ
 .תוליביס

 ?תויבלס לש תונושה תולרשפאה תוזורחמה 256 תרזעב גצללל םללוכל המ

 .תורפסה לכ תא גצייל לדכ תוזורחמ 10 תושורד - (0-9) תורפס .א
 .תונוש תוזורחמ (2*26) 52 תושורד - תונטקו תולודג תוינלטל תויתוא .ב
 .דועו ,) ,( ,* ,- ,+ לשמל - םידחולמ םינמיס .ג
 .תוזורחמ 27 דוע תושורד - תלרבעב תולתוא .ד
 םלשורד הרקבה לוות .ךרוצל םאתהב תוזורחמ תושורד - םלנוש הרקב יוות .ה

 דוביעל תושמשמה תונושה תודיחיה ןיבל בשחמה ןיב תרוטקת לוהינל רקיעב
 .(0ת13מ86 2:0006551ת8) ןווקמ

 םשב ותוא הנכנו והשלכ ןמלס וא ,תוא ,הרפס גצייל לוכי תולבלס 8 לש ףוריצ
 .256 אוה תויביס 8 לש תיבב תונבל רשפאש תוזורחמה רפסמ .(8:80%562)0) ות
 .גצללל ךרטצנש םיוותה רפסממ הובג הז רפסמ

 ?ות לכ גצל* "דחא" תויביסו "ספא" תויביס לש תמיוסמ תזורחמ וזלא
 תעדל לד הז בלשב .ךשמהב ראתנש יפכ ,םיוותל דודיק תוטיש המכ תומייק
 ,אמגודל .הצרנש ות לכ גצייל הלוכי תולבלס 8 לש תזורחמש

 00 110 0 :אוה 4 הרפסה רובע דוקהש חיננ

 00 110 0 :אוה 0 הרפסה רובע דוקהו

 :היהי 4000 רפסמה לש ימינפה גוצליה ,ךכיפל

|---4---| = ]---0--| | ]--9--| | |]---9--+| 
00 110 100 00 110 000 | 00 110 000 | 00 110 0 

 .תויבלס 32 םהש ,םיתב 4 םלשורד הז גוצילל

 םיתב רפסמ דחי בלשל לכונ ,דחא תיב לבקל ידכ תולביס 8 דחי בלשל רשפאש ומכ
 16) םיתב לנשמ תבכרומ הלמה ,לשמל 222-11 בשחמב .(%ח0:6) הלמ לבקל ידכ
 וא ,370 תרוטקטלכראב מבלי יבשחמ תמגודכ םילודג רתול םיבשחמב רשאכ ,(תויביס
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 .הלמה ךרוא יפל םיעבקנ ,תיסופלטה הארוהה םגו רתולב ךומנהו רתויב הובגה לרפסמה ךרעהש הזמ עבונ .בשחמה לש הלמה לש לדוגכ ללכ ךרדב אוה תוארוה הונעפו תויטמתלרא תולועפ תועצבתמ םהבש ,(90818%088) םירגואה לש לדוגהש ןויכמ הלמ גשומה תא רלכהל בושח .(תויביס 32) םיתב 8-מ תבכרומ הלמה ,צגא יבשחמ

 םירגוא 6

 הקזחהל רקיעב דעולמ אוה .מ"עיה ךותב םינוש דוביע יבלש ןיב םתוא ריבעהלו ,םתוא קיצחהל ,םינותנ טולקל לגוסמש מ"עיב רזיבא אוה (20815%0%) רגוא
 דעולמ אוהש ןויכמ .תויגול תולועפו בוטיח תולועפ עוציבל םינותנ לש תלנמז
 .בשחמ ותואב הלמ לדוגכ תויהל ךירצ ולדוג ,םיירפסמ םינותנ םע הדובעל
 רבסה םשל ,יתמיכס וניה םלשרתב ןתינה םיירקיעה םירגואהו מ"עיה לש רואיתה
 .םלוסמ בשחמ לש דומ:ל םשל אלו םיגשומ

 הדיחי

 -תיטמתירא

 תיגול
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 הארוה .(תודוקפ וא) תוארוה םגו םינותנ םג םיקיזחמ בשחמה לש ןורכלזב
 :ךכ תוארהל הלוכי תיסופליט

 הלועפה דוק הנושאר תבותכ הילנש תבותכ

 וא םוקמל םוקממ הרבעה ,רוסיח ,רוביח לשמל ,הלועפה גוס תא ןייצמ דוקה
 רפסמ וא תיבה רפסמ) םיוסמ את לש ירודיסה רפסמה איה ןורכיזב תבותכ .האוושה
 וב עצבנש ךרעה לש ומוקלמ תא תנייצמ הארוהב הנושארה תבותכה .ןורכיזב (הֶלמה
 לש ומוקמ תא תנללצמ הלינשה תבותכה .(ןושארה דנרפואה) תשקובמה הלועפה תא
 הלועפה לש האצותה .םידנרפוא לנשל הקוקזה הלועפ לע רבודמ םא ,לנשה דנרפואה
 .םדוקה הנכות תא ףילחתו היינשה תבותכב ןסחואת

 .תלנכת תורצויו התרבהח לירחא תחא א"ז ,רדוס ןפואב ןורכיזב תונסחומ תוארוהה
 הנושארה הארוהה לש תבותכה תא הריבעמ הרקבה תדיחל ,תלנכתה עוציב ןמזב
 תא תקדוב הרקבה תדיהל .(תץספעהמ 00טתסשע - 20) תינכתה הנומ ארקנש רגואל
 תוארוהה רגוא לא 20-ב העיפומש תבותכב תאצמנש הדוקפה תא הרלבעמו 20 רגואה
 2-ב לדג 26 לש ןכותה ,תרבעומ הארוהש םעפ לכב .(1ת55שט6%10מ 76818%561- 18)
 רותבש האבה הדוקפה לע דימת עיבצמ אוה ןכלו (םיתב לנש אוה הארוהה ךרוא םא)
 הארוה דוע איבת הרקבה תדיחי ,תיחכונה הארוהה עוציבו חונעיפ רחאל .עוציבל
 .ק6-בש תבותכה ומ

 ,גוליד תודוקפ םג שי ,ןורכיזב םוקמל םוקממ תורבעהו בושיח תודוקפ לע ףסונב
 תאצמנש הארוה לא עוציבה תא תובתנמש (2:8תסת1חַא 1ת56עטס51085) תופעתסה וא
 לש ןכותה יונלשל םרוג תאזכ הארוה עוציב .תבקועה הארוהה לא אלו,רחא םוקמב
 האצותב תלנתומ תופעתסהה םימעפל .הילא ףעתסהל םישקבמש הארוהה לש תבותכל 6
 וא תלבויח התלה תמדוקה הלועפה לש האצותה םא ףעתסנ ,לשמל .תמדוק הלועפ לש
 רשא האצותל םיעיגמ רשאכ הרוק השילג לש בצמ .השילגל המרגש וא ,תילילש
 .רגואה לש תלובלקהמ הלודג

 2ע06658) 25% לורקה דחולמ רגואב "בצמ תנומת" מ"עיה תרמוש הלועפ לכ םויסב
 הלועפה לש האצותה םא למסמ וכרעש ,דוק מ"עלה תרמוש הז רגואב .(568008 46
 של לאנת םולק תקידב תעב ,ןכל .השילג וא ,ספא ,תילילש ,תיבולח התיה תמדוקה
 .המיאתמ הדוקפ תועצמאב אלא ,הרלישל הנלא וז היינפ .25%-ה לא תונפל

 .הרקבה תדיחיל רזע לרגוא םה ע5א ,1ת ,ע6 םירגואה תשולש

 תודיח* ןלב םלנותנל רבעמ תנחתכ שמשמ (/8תףסעק 28%8 86815%6%) 208 רגואה
 הביתכ וא האלרקל ןורכיזב תבותכה .ןורכיזה ןיבל מ"עלה לרגוא וא ,טלפ/טלקה
 .תועצבתמ ולא תולועפש ינפל (/6תס:ע 2081655 76815%0ע) 4% רגואל תרבעומ
 קלחכ םתוא תוארל רשפא ,אסת-ו אגת םירגואה לנש םלאלממ רשא דיקפתה תאפמ
 .ןורכלזה תדיחימ

 תאו /2%5-ל הליחת ותוא הריבעמ הרקבה תדיחל ,ןורכיזב ןותנ םלנלסחמ רשאכ
 תבותכל הזה ןותנה תרבעהל םרוגש תוא תרגשמ אלה ,ןכמ רחאל .א45-ל - ותבותכ
 תא הרלבעמ הרקבה תדיח* ,ןורכיזה ןמ ןותנ םיארוק רשאכ .ןורכיזב דעיה
 1%8-ל רבעומ אוה םשמ ./22-ל ותרבעהל םרוג רשא תוא תרגשמו 45-ל ולש תבותכה
 ,ןורכיזב רחא םוקמל ,410-ל רבעומ אוה ,דוביעל ןותנ אוה םאו ,הארוה אוה םא

 .טלפ תדיחלל וא
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 םה .(06ת6:8] ?טעקספש 882156628 - 628) םיללכ םלרגוא םג שי מ"עי: לכב

 םללרנלב | םירפסמב תויגול תולועפו תולטמתירא תולועפ עוציבל םידעולימ

 .(ךטמהב רבסה האר) הפצ הדוקנ תטישב םיגצומה םירפסמבו
 ףס תפשב תנכתמ אוה רשאכ רלשי ןפואב םיילללכה םירגואב שמתשהל לוכ* תנכתמה

 לקספ תמגודכ ,(818ת 16061 18תַפטהָפפ) תולללע תונכת תופש .(45502010ז)

 לכתסהל רשפא .טרופמב תאז ןייצל תנכתמהש ילבמ ,ןכ םג ולא םירגואב  תושמתשמ

 הרוטקטיכראב מבי יבשחמב .210-ה לש םילמינפה םירגואל המלשהכ הלא םירגוא לע

 של 22-11 בשחמב ,הפצה הדוקנה תטלשל םירגוא 4-ו םללללכ םירגוא 16 ש< 0

 .םלרגוא 12 שי %גא-בו תנכתמה שומישל םילונפ רשא םירגוא 6

 ךכ .םילנוש םיבשחמב הנוש מ"עיה לש ינוטקטיכראה הנבמהש ןייצל לוארה ןמ

 תולועפו בושיח תולועפ עצבל ?דכ םידרפנ םירגוא םנשל מבלי  יבשחמב ,לשמל

 הדוקנה תטישב תולועפל םירגואל ףסונב ,םילנורשע םירפסמבו םיוותב תויגול

 .הפצה

 םירפסמ ?סיס ??רנ?ב םירפס

 אלה הלמה ובש בשחמש עבונ ,בשחמה לש ןורכיזב תורפס גוצלי תודוא רמאנש לכמ

 (םיתב 4) תורפס 4  אוה ילמלסקמה ולדוגש רפסמ קלזחהל לוכי תולבלס 32 תב

 .תורפס 2 דע ולדוגש רפסמ קיזחהל לכול תויבלס 16 תב אלה הלמה ובש בטחמו

 בשחמה הרואכלש ,ילמלסקמה רפסמה לש ןטקה ינורשעה ךרעה לע המת לוא ארוקה

 םא 9999 וא ,םלתב 2 אוה הלמה ךרוא םא ,99 אוה הז ךרע .הלמב קיזחהל לוכל

 קיזחהל הללעל רתוי הרוצ שיש ,אלה וז הלאשל הבושתה .םיתב 4 אוה הלמה ררוא

 תירניב הרפס וניילהד ,(211) תיביס הלמה לש הרוקמ לע תססובמ רשטא ,םירפסמ

 רפסמכ 1-ו 0 תורפס לש הרדס לכ תוארל רשפאש אלה הנווכה .(21תבדְק 41817)

 :ל הנוש אוה וללאכ 101 רפסמה תא תוארל רשפא ,לשמל .2 סיסבב
5 = 1*20 + 0*21 + 1*22 

 :לרנלב רפסמכ א ילילש אל רפסמ לכ תיללכ הרוצב גיצהל רשפא

 תַמ-1 7-2 י++ כ

 ו-1 ,

 א=> + :היהי רפסמה לס וכרע
 0 .1-ל וא 0-ל וא הוושט היהי תו לכ רטאכ

 :תויבלס 3-ב גלצהל רשפאש םילרנלבה םלרפסמה 8 לש הלבט ןלהל

 א תכ םַו 0

0 0 0 0 
1 0 0 7 
0 1 0 2 
1 1 0 3 
0 0 1 4 
1 0 1 5 
0 1 1 6 
14 14 7 
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 :תורפס ₪ לש הרדסכ 2>5 סלסב לכב םירפסמ גלצהל רשפא ,תלללכ הרוצב

 תח-1 תח-2 .... םֶו םֶג

 0 < תג < 5-1  .א  :רשאכ

 א < כ" ב

 א = 5 תג 01 ג

 - לרנלב) 2 ,(2601081 - ללמלצד) 10 :םה 2 סיסבה רובעב םילבוקמ םיכרע
 .(16א800601081 - ילמיצדסקה) 16-ו (00681 - ילטקוא) 8 ,(31תאצְץ

 תירנלבה הטישב .סיסבה לדוגכ אוה תמיוסמ הריפס תטלשב תונוטה תורפסה רפסמ
 8 ויהי תילמיצדסקהבו תילטקואבו (0-9) 10 של תינורשעב ,(0,1) תורפס יתש שי
 :םיסלסבה 4-מ דחא לכב תולרשפאה תורפסה תוגצומ הלבטב .המאתהב ,תורפס 16-ו

 ללטקוא
 ללמיצדסקה

 :למיצד

 הטלשב םא ,לשמל .פ"-] אוה תויביס ₪-ב קלזחהל לכונש רתולב לודגה רפסמה

 .(7=23-1=111) 7 אוה קיזחהל רשפאש רתולב לודגה רפסמה ,ח=3 תירניבה

 :םלנוש םיסלסבב 37 לנורשעה רפסמה תא םיגלצמ הטמל הלבטב

 בושלחה טורלפ

 111 לרניב

 5 ללטקוא
 25 ללמלצדסקה

 ,3 לש תוצובקב תולרנלבה תורפסה תא ץבקנ םאש ,דומלל רשפא הלבטה ךותמ

 הלבטב לרנלבה רפסמה .ילטקוא גוציי לבקנ ,תלילטקוא הרפסב הלשילש לכ ףילחנו

 :לבקנו תולשילשל תוירנלבה תורפסה הא ץבקנ .100101 אוה
 ללטקוא 45 <=== 100 1

4 5 

 ,תילמיצדסקה הרפסב היעיבר לכ ףילחנו תולעיברב תוירניבה תורפסה תא ץבקנ םא

 :הטמל גצומש יפכ ,?למיצדסקה גוציי לבקנ
 ללמיצדסקה 25 <=== 10 1

2 5 

 תאו 5-ה תא בותכל ,ילטקוא 45 רפסמה םע ליחתהלו ךופה ןוויכב לועפל םג לכונ

 לבקל לדכ דחל םתוא בלשלו (המאתהב ,100 ,101) תוירניב תורפס לש הרדסכ 4-ה

 .(100 101) ?רניב גוצילב (45) לרוקמה רפסמה תא
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 הריפס תוטיש ןיב רבעמ 1

 לע תחא הריפס תטיש ןיב רבעמל םישרת טטרשל רשפא ןתלנש רבסהה לפ לע
 .הזכ סיסב לע תרחא הטיש לכל 2 לש הקזח אוהש

 סיסב

 תילמיצדסקהו תילטקוא ,תלירניב :הריפס תוטליש ןיב רבעמ

 תילטקוא הרפס לכ ףלחה
 תוירניב תורפס לש הרדסב ללטקוא גוציל

 , בותכו 3 לש תוצובקל תוירניבה תורפסה תא קלח
 הילשילש לכל הליבקמה תילטקואה הרפסה תא

 לרניב גוצלילי

 בותכו 8 לש תוצובקל תוירניבה תורפסה תא קלח
 הללעיבר לכל הליבקמה תילמלצדסקהה הרפסה תא

 תילמיצדסקה הרפס לכ ףלחה -<--------- | ?למיצדסקה גוצי*
 תוירניב תורפס לש הרדסב

 ידכ גוצילה ךרד הליחת רובעל ךירצ ילמיצדסקה גוצילל ילטקוא גוצילמ רובעל

 :תילטקואה הטישב 112 ילמיצדה רפסמה תא גלצנ ,אמגודל .ירניבה
 ללטקוא רפסמ | 6 0
 לרניב גוצייל הרבעה 0 01 110 0

 ללמיצדסקה גוצליל רובעל לדכ תויעיברל הצבקה | 7 | 0

 :ללעל רומאה ןמ קיסהל ןתינ

 .א .לרנלב ווא ילטקוא ,ללמיצדסקה רפסמכ בשחמה תלמ לש ןכותה תא ראתל רשפא

 לע םילכתסמ םא אלה הדיחלה הלאשהו תויבלס םה םמצעב םיבלכרה ,הרקמ לכב

 רפסמ לבקל ל?דכ תויביס 3 לש תוצובקב ןתוא םיצבקמ וא דרפנב תיביס לכ
 .ללמיצדסקה רפסמ לבקל ידכ תויביס 4 לש תוצובקב וא ,לילטקוא

 ותרטמש דוקכ וא ,לרניב רפסמכ תיב לכב תויביסה תרדס לע לכתסהל לכונ .ב
 .והשלכ ות גצייל

 םיילללש םלרפסמ 2

 הז ןמיס .(-) סונלמ ןמיסב שומיש ?"ע םי?ללילש םירפסמ םיגציימ הקיטמתיראב
 תא תוגצללמ רשא ,1-ו 0 תורפסה קר תומילק ובש ,בשחמב שומלשל םלאתמ ונלא
 .םייללמשחה תותואה לש םיבצמה ינש

 ,0  הרפסה ל"ע (+) "סולפ" :ןמיסה גוצליל םג ולא תורפס לתשב םלשמתשמ
 תא למסמה 0 ןיב ללדבהל ךיא םיללכ עובקל שי התע .1 הרפסה ?"ע (-) "סונלמ"ו
 1 ןיבל "דחא"  הרפסה תא למסמה 1 ןלבו "סולפ" למסמה 0 ןיבל "ספא" הרפסה

 .עבוקה אוה הלמב 1-ה וא 0-ה לש םוקלמהש איה הבושתה ."סונלמ" למסמה
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 :תויבלס ת תב בשחמ תלמ הנותנ

 תיביסה רפסמ 0 1 2 3 ת-1

 רפסמ תוגצילמה תויביס

 ל"ע עבקנ רפסמה לש ךרעה .ןמיסה תיבלס לש רניבה ךרעה ל"ע עבקנ ןמלסה
 .ןמיסה תיבלסל ןלמלמ ,הלמה לש תומוקמה ראשב העיפומש תולביסה תזורחמ

 תונוש תוטלש שולש תומייק .ולש גוצליה תטיש לפ לע עבקנ רפסמה לש ךרעה
 .םירבשב םירפסמ גצליל ?דכ תחא הטלשו םימלש םירפסמ לש גוצליל

 ם?מלש ם?רפסמ לש גוצ??ל תוטלש .5

 ךרעו ןמיס תטלש 1

 אלה ןמיסה תיביס .רתויב הטושפה איה (518ת 8ת6 %88מ16ט66) ךרעו ןמיס תטיש
 תרדס י"ע ?רניב רפסמכ גצולמ ומצע רפסמה .ילילש רפסמל 1-ו יבויח רפסמל 0
 . .ןמיסל ןימלמש תויביסה

 ןמיס ררע
 1 | 1 :ךכ האריי -5 רפסמה ,לשמל

 0 || 1 :ךכ גצוי +5 רפסמה

 תטלשב שומלשה תא קלדצהל ?דכ היתונורסח תא ריבסנ ןכ לעו דאמ הטושפ וז הטיש
 :השולש םה וצ הטלש לש תונורסחה .תרחא גוצליל

 1 )]) 0 :םיכרד יתשב גצולמ 0 רפסמה .א
 0 | 0 (םלנוש םינמלס ינשב)

 .םהמ דחא לכ לש ןמיסה תיביס תא קודבל ךירצ ,םירפסמ ינש םירבחמ רשאכ .ב
 רסחל ךירצ ,םלנוש םהלש םינמלסה םאו םתוא רבחל ךירצ ,םיהז םינמיסה םא
 .הצוחנ הניא וז הקלדב ,תורחא תוטלשב .םתוא רבחל אלו

 32-ל תויביס 16-מ לשמל ,ילילש רפסמ ?"ע ספתנש םוקמה תא םיבלחרמ םא .ג
 תיביס תא "קילדה"לו תינמלה הלמב ןמיסה תלבלס תא ספאל ךירצ ,תויביס
 :אמגודב הארנש ומכ ,תילאמשה הלמב ןמלסה

35 0 15 9 15 
 תולבלס 32 :שדח בצמ תויביס 16 :םדוק בצמ

9 
0 

108 



 םללנשל םילשמה תטלש 2

 רפסמ תיביסב תאצמנ ןמלסה תלבלס (1שס'5 00001600ת%5) םילנשל םילשמה גוצליב

 ומכ ,ילילש רפסמ רובע 1-ל הוושו יבויח רפסמ רובע 0-ל הווש איה  .לאמשמ

 לש לרניב גוציי איה ןלמל דצב תויביסה תרדס ,וז הטישב .ךרעו ןמיס תטישב

 םילשמה איה ןלמ* דצב תויביסה תרדס ,ילילש א םא .יבויח א םא קר 5  רפסמה
 21 ןיב שרפהכ  רדגומ תויביס תם-1 םע א לש םילנשל םילשמה .%א לש םילינטל

 טלחומה ךרעל הווש וא לודג תויהל בללח 1 ךדרעה .א לש טלחומה ךרעה ןיבל

 .א לש

 ?%א רפסמ לש םיינשל םילשמה תא םיאצומ ךליא לבא

 היהל >% לש םלילנשל םילשמה .א לש טלחומה ךרעל הוושש תויבלסה תרדס 2 להל

 רתול החונ וז ךרד .2771-1-2+1 ,תרחא הרוצב בותכל רשפא הז לוטלב .27
 :םלבלש השולשב % רפסמה לש םילשמה בושיחְל םתלרוגלא תללנבל

 27-1-1 בושלח .א
 20-1-1-2 בוטיח .ב
 [(20-1-1)-2]+1 בושלח .ג

 :וכרעש לרניב רפסמכ [א| לש גוצייה אוה 2 רפסמה .%א=-53 ןותנ :אמגוד
 :הלא םידעצ עצבנ ולשכע .ת-7=1 זאו ת=8 ש תלננ ,1

 :1-1-2% בושיח .א
 .23-1=111 אוה תויביס 3-ב קיזחהל רשפאש רתויב לודגה ירניבה רפסמה
 תויבלס ח-1 י"ע קיזחהל רשפאש רתויב לודגה לרניבה רפסמה ,תיללכ הרוצב
 .1111111=2871-1 :לבקנ וז אמגודב .1 הרפיסה תא םימעפ ₪-1 ללוכ

 :(28-1-1)-2 בושלח .ב
11 

 1 2 רפסמה לש טלחומה ךרעה
 110 לבקנ 'ב דעצ םויסב

 ,א"ז .ןותנה רפסמה לש תויביסה ךופיה אוהש רפסמ םילבקמ ,'ב דעצ רחאל

 התע לכונ .0-ל הכפה 1 התיהש תיבלס לכו 1-ל הכפה 0 התיהש תליביס לכ

 לרניבה גוצללב תלביס לכ תכלפה אוהש ,דחא דעצל 'ב-ו 'א םידעצ דחי בלשל

 םילשמה תארקנ ולא תופלחה לש האצותה .לרוקמה רפסמה לש טלחומה ךרעה לש
 .לרנלב רפסמ לש (0מ5'6 00מ1008ת%) דחאל

 001 ןותנה רפסמה

 10 דחאל םללשמה

 :[(2ח-1-1)-2]+1 בושיח .ג
 האצותל 1 ףיסוהל קר ולשכע םיכירצ 2-2 תא 'ב בלשב ונבשיחו תולה
 .שקובמה ךרעה תא לבקלו וז

 :(5'0 00 תק 10065 ) םילנשל םילשמה אוה םללבקמש רפסמה
 100 דחאל םילשמה
 + 1 1 לש הפסוה
 11 םיינשל םילשמה

 רפסמב ומכ ,1-ל הכפה רפסמה לש ןלמי דצב הרפסהש ךכל המרג 1 לש הפסוהה
 .'ב בלש ףוסב ולהש ומכ וראשנ תויביסה ראש .לרוקמה
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 :ןותנ רפסמ לש םיינש לש םילשמל עיגהל תרצוקמ הטלש תעבונ ןאכמ

 םלליחתמ .לרוקמה רפסמה לש טלחומה ךרעה לש ?רניבה גוצייה תא םלקיתעמ .א

 .1 הכרעש הנושארה הרפסל םיעיגמש דע ןימימ

 .הל לאמשמ תיביס לכ "םיכפוה" ,וז הרפס םיהזמט רחאל .ב

 :וז ךרדב 0110 100 ?רניבה רפסמה לש 2-ל םילשמה תא אצמנ

 100  :קיתענ =

 0110  :ךופהנ =

 1001 100 :לבקנו =

 לש לרניבה גוצייה אוה ? רשאכ ,2-ל הווש א לש 2-ל םילשמה לש 2-ל םילשמה

 אוה א לש םילשמהש הדבועה אלה ךכל הביסה .א לרוקמה רפסמה לש טלחומה ךרעה

 .2-ל הוושש 20-1-(20-1-7) אוה 2-ל םללשמ ותוא לש 2-ל םילשמהו ,27

 (ת-1)-ב 2771-|א| -ו  ןמיסה תלביסב "1" ללוכ א :לילשה רפסמה לש גוצליה

 ,דחא דעצב אלמה גוצילה תא בשחלו הז ךילהת רצקל ןתלנ .ול ןימימש תויבלסה

 .א לרוקמה רפסמה לש תויביס ח-ב םיינשל םילשמה אוהט ,2"- |א | :רמולכ

 תא רוקסנ ךא ,תמדוקה הטלשה ןמ רתוי תכבוסמ הרואכל איה וז גוציל תטיש

 .התובישח לע דומענו הלש תונוכתה

 האצותה דלמתו םהלש םינמיסב בשחתהל ילבמ םלרפסמ לנש רבחל ןתינ וז הטלשב

 גוצילה .[א[<צ-ו +>0 ,א60 רשאכ צ-ו א םירבחמש תיננ ,לשמל .הנוכנ היהת

 :הלהל םירפסמה לש ?:מינפה

 20-1 - ןא| ילילש א

 ה -ך
 1=אושנ <---ך <--ך 1=אוטנ

 א ]
 .צ-[א| רמולכ ,א ןיבל צ ןיב שרפהה איהש תיבולח האצותל םיפצמ הז  הרקמב

 .וז האצותל םיעיגמ ךיא ךשמהב הארנ

 20-1- |א| + צ = 2-1 + (צ-[א|)
 רפסמה | רפסמה
 ללללשה לבויחה

 רפסמ תיביסל אשלנ אוה ןכלו תולביס ₪-1 ?"ע בותכל רשפא לא 2771 רפסמה תא

 תיבלסל ץוחמ לא 1 לש אושנה .הלמה לש ?נמיה דצב ראשנ צ-|א! םוכסה רשאכ ,ת

 אושנהו >  ?לילשה רפסמה לש גוצליב עיפוהש 1-ה לש רוביחמ האצות אוה ןמליסה

 תיבלסב 0) יבויח רפסמ אלה האצותה .+ לשו 2771-א לש רוביחמ האצותכ רבעוהש

 .(ןמיסה תיביסל ןימלמ תויביסה לש ךרעה) צ-!א| אוה וכרעש (ןמיסה
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 .היוגש האצות םילבקמ ובש בצמ וא ,םלנותנ םידבאמ ובש בצמ א"ז ,(0ט8:+1סא) השילג תרצונ יגוז-יא אוה םלאוטנה רפסמ םא ךא .רוביחב האיגש ןיא ,(2 וא 0) יגוז אוה םיאושנה רפסמ םאש אוה ללכה .הל הצוחמ דחאו ןמיסה תיבלס ךותל דחא ,םיאושנ ינש ולה הז ליגרתב

 :אבה םישרתב גצומש יפכ ,השילג לש בצמ אוה הזכ בצמ .ןמיסה תלביסל ץוחמ ףסונ אושנ היהל אל ,"ספא" ויה ןמיסה תויביס יתשו תויה לבא .ןמיסה תיביס ךותל אושנ םילבקמ 1-2%  ךרעהמ לודג ץ-ו % לש םוכסה רשאכ .א>0 רשאכ ,א+צ=27 +8 :ךכ הז יוטיב בותכל רשפא .א+צ>2771 םימייקמ רשא צ -ו א םללבויח םירפסמ ינש םירבחמ ,לשמל

 הלאמש רבע א לש אושנה <---ר

 ו 8
 .רפסמה לש ךרעה גוצליל תויביס 3-ו ןמיסל תשדקומ תחא תיביס רמולכ ,ח=6 רשאכ ,םדוק וראותש םלרקמה ינש תא וישכע םיגדנ

 1 10 6 .א ןמיסה תיביס

| 01 -5 
1 1 0 

 .השללג התלה אל וןכלו הל הצוחמ םגו ןמיסה תלביס לא תאשינ 1 הרפסה .1 אלה רוביחה תאצות .ללללש ינשהו יבויח דחאה ,םירפסמ ינש םירבחמ

1 !0 
0 |0 
 - - ,ך 1

 ילמיסקמה ךרעה אוהש ,7-מ לודג םמוכסש םירפסמ ינש םלרבחמ וז אמגודב
 אוה 2 רשאכ ,2 לש םללנשל םילשמה ןה (011) ןימי דצב תויביסהש תרמוא האצותה לש ןמיסה תיביסב 1 הרפסה .(7=24-1-1) תויביס 3-ב גצייל רשפאש
 םללנשל םילשמל ,וכ םא הווש 2 .האצותה לש טלחומה ךרעה לט ירניבה גוצייה
 תלרשפא האצות הניא וזו -5 הווש האצותה .5 ונייהד ,101  וכרעש 1 לט
 תיביס ךותל דחא אוטנ קר שיש הדבועה .םייבויח םירפסמ ינש לש םוכסל
 תהאצותה ןכלו ,םדוק רכזוהש ומכ ,השילג לע העיבצמ הנממ אוטנ ןיאו ןמיסה
 .הליוגש

 2071 ףדוע לש גוציי 3
 אל האצותה ,לבקל לכוי א-ש ררע לכל 2071 םיפיסומ םא ,-2071 < א ןותנש היננ
 ול ונפסוהו -2ח-1 אוה א לש ילמינלמה ךֶרעהש ןויכמ ,םעפ פא תילילש הָיהֶת
 ,ןכ םא אוה %א רפסמ לש (תא60655 77 ארקנט) 1 ףדוע לש גוצייה 7
 .א+2771 ךרעה
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 1000=2 םא ,לשמל .1-4-27% אוה 4-ל הווש 2771 ףדוע תטישב  וגוצליש רפסמה
 :אוה א גצולמה רפסמה ,2%71 ףדוע לש גוצייב
 א = 1000 - 2871 = 1000 - 1000 = 0 (םל?רניב םירפסמ םה הלא)

 תיביסמ ץוח רפסמ ותוא לש םילנשל םילשמל ההז רפסמ לש 21 ףדוע לש גוצלל
 א"ז ,ת=4 ובש הרקמה רובע הלבטב תגצומ וז האוושה .ךופיהב תגצומ רשא ,ןמיסה
 .רפסמה ךרע גוצילל תוטדקומ תולבלס 3 רשאכ

 2-ל םילשמ | 2571 ףדוע ?למיצד

100 000 8 
11 0001 7 
100 00 -6 
11 01 -5 
100 000 -4 
11 1 3 
110 20 =2 
11 1 1 
000 1000 0 
0001 11 1 
000 100 2 
001 11 3 
0000 100 4 
001 11 5 
0 110 6 
21 11 7 

 בשחמב לודגה םלשה רפסמה 4

 לכונש רתוליב לודגה רפסמה לש ךרעה תא םיתעל תעדל בושח םינוט בושטיח לבלטב
 תא הקיזחמ הלמה לש רתויב תילאמשה תיביסה ,תוטלשה לכב .תולבלס ₪-ב קיזחהל
 הטלש לכ ןחבנ .רפסמה לש ךרעה גוצייל תויביס ח-1 קר הב שי ןכלו ןמיסה
 :דרפנב

 לדוגו ןמיס תטלש .א

 לבולחה רפסמה והז ןכלו 1-1-2% וכרעש רפסמ קיזחהל לכונ תויביס ₪-1 ידי לע
 ותוא תא קיזחהל לכונ ,1 הלהת ןמיסה תיבלס םא .בשחמב רתויב לודגה םלשטה
 אוה קיזחהל לכונש רתויב ןטקה רפסמהש ,ןאכמ .ללילש ןמלס םע ךפסמ
(20-1-1)-. 

 2-ל םילשמה תטיש .ב

 םג ,תמדוקה הטלשב יבויח רפסמ ומכ קולדב וז הטישב קזחומ יבולח רפסמש ןויכמ
 :וז ךרדב ילללש רפסמ םיגצילמ וז הטישב .הנתשל אל לרשפאה ולדוג
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 :הלה* הלמה לש ןכותהו 2=[א[=1-2% לבקב -28-1 59 הוושט א םא

 ררעהט לככ יכ ,הריבס וז האצות .קיזחהל לוכל ךשחמהש רתויב ןטקה רפסמה והז

 .0-מ ןטק רתול רפסמ ולאו ,ןטק רתונ הלהל 2 >[ לט ךרעה ,לודג רתול וא

 אוה א לש רתויב ןטקה דרעה ,27-1 אוה רתונב לודגה [א] טלחומה ררעהו ויה

-2-. 

 רתויב ןטקה רפסמה א"+) בשחמב קיזחהל לכונט רתולב לודגה :לילטה רפסמה

 רשאכ הרוק הז בצמ .רתולב ךטקה אוה [א| רשאכ אוה (טלחומה ךרעה תנלחבמ

 :אוה 2-1 [א] לוטלבה לש רתויב לודגה ךרעה .רתולב לודגה הלהל 1. א

 ןמ ."דחא" תורפס לש הרוש :"ע גצולמ >=-1 ,ןכל . [א[=1 רשאכ לבקנש ,1

 לש הטיטה לפל קיזחהל רשפאש םיילילשה םלרפסמה חווטש רכל בל םיטל לוארה

 רשפאש םיילילטה םלרפסמה חווטמ 1-ב לודג (-2ת-1 1 םוחתב) 2-5 םללשמה

 .(-2- םוחתה) ךרעו ןמיס לש הטלשה *פל קיזחהל

 1 דרש תגקש

 ןויכמ .2=<044ח-] רשאכ ,4 תויבלס לש םלנוש םלפוריצ בותכל לכונ תולבלס ת-ב

 :םה א לש תולובגהש עבונ ,4-20-1 .5 הווש א גצוימה רפסמהש

 -2ת-1 + א < 2-1.] א"ז - -2ת-1 + א < 20-ן - 21

 גוצללה לכ ,2-ל םילשמ לט הטלישה ל5ל קיזתהל רטפאש הזל ההז םלרפסמה חווט

 .דופיהב תגצומ רשא ,ןמיסה תיביסמ ץוח ההז

 םלנוש םלבשחמב םלרפסמ גוציל 4.1

 תטלשב םיגצולמ םילל*לש םירפסמ םהבש ,םלבשחמ המכב םלרפסמה גוצי: תא וחבנ

 .םל*נשל םילשמה

 םלמלשה םלרפסמהש ןאכמ .ת=16 רמולכ ,תולבלס 16 תב איה הלמה ,תתת-1 בשחמב

 :הזה םוחתל םילבגומ קיזחהל לוכ: אוהש א

7 = 1 - 215 4 4 > 32,768- = 21%- 

 0 הרוטקטילכראב מבל לבשחמב
 תווט .ח=32  רמולכ ,תולבלס 32 תב איה הלמה

 :אוה םירפסמה

 -231 = -2,147,483,648 + א < 231 - ן ב 2,147 ,7

 רתויב ןטקה רפסמה לש גוצילהש ךכב לנוש שיי ךא ,המוד בצמה טגא בטשחמב

 םיווש רתולב לודגה רפסמהו רתויב ןטקה רפסמה ןכלו שומישב וניא (-231)

 .טלחומה םכרעב
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 הפצה הדוקנה תט?שב ם?י?שממ םירפסמ ,5

 אוה ילמיצדה דוקה תרזעב םיפב ינשב גצילל לכונש רתולב לודגה לנורשעה רפסמה

 הברה םלרפסמ קיזחהל רשפאמ ירנלב גוצלל .9999 אוה רפסמה םיתב העבראבו 9

 .תלרניבה הטישב אוה בשחמב םירפסמ לש ?מלנפה גוצללה ןכלו םילודג רתול

 םיאטבמ םהש ןולכמ םירוהט םילרניב םלרפסמ גוצילב הלבגה שי ,תאז תורמל

 וניא ןילדע קיזחהל לכונש םירפסמה לדוג ,ףסונב .םירבש אלו םימלש םירפסמ

 ומכ) דבלב תויביס 16 אוה הלמה לדוג םא דחולמבו תויעדמ תודובעל קיפסמ

 .(2-18%ק0-ב וא 2פפ-ב

 גצליל תרשפאמ וז הטלש .םירפסמ גוצל* לש הנוש הטלשב ןורתפ של וז הלעבל

 ולפלט רשא ,תומדוקה תוטלשב גצי?ל ןתלנ רשאמ םילודג רתוי םלרפסמ םגו םירבש

 .דבלב םלמלש םירפסמב

 .םלש רפסמ לש גוצילל ליבקמ 5 סלסבו תם ךרואב םירבש לש גוצייה

 ץ= 4. ת-ן ת-כ ... ח-ה :ןותנ

 . תו ₪

 1 < 0 רובע + = 2 :רשאכ ּפ תו 1 :אוה ת לש ךרעה

 1 ו

 .םלנוש םיסיסבב םלרבש םיגצומ ןלהלש הלבטב

0.1 20.01 2-11 11 

 116 8|]1 18 12 לרניב
 16 112 168 18 ללטקוא

 16 16 16 1/16 ילמיצדסקה

 .(7108%1ת8 201מם5) הפצ הדוקנ תטלשב אוה בשחמב םילשממ םירפסמ לש גוצלל

 :םלשרתב הארנש יפכ ,םלקלח השולשל תקלוחמ בשחמה תלמ וז הטלשב

 :רבסה

 .ללילש רפסמל - 1 הרפסהו לבויח רפסמל תדעולמ 0 (5918ם) ןמלס תרפס .א

 תא לבקל לדכ 5 סיסב תולעהל םיכירצ הב הקזחה אוה (5אקסמ6ת6) ךירעמה .ב

 א"ז ,277- ףדועב ותוא םיגיצמו ךלרעמל תויביס ₪ םישידקמ .גצולמה רפסמה

 םלישמתשמ ובש 5 סלסבה .-2771 <=א<= 20-1-] רשאכ א תוקזח גצייל לכונ

 .בשחמה לש הרוטקטיכראב עבקנ

 הלאמשמ שיש םיחלנמו רפסמה לש רבשה קלח אלה (88מ61558) הסיטנמה .ג

 .הדוקנ
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 .ךירעמה תקזחל הלעומ סיסבה לופכ הסיטנמה ךרע אוה םלגצללמש רפסמה לש ךרעה

 :ךכ הארנ הפצ הדוקנ גוציי %גא בשחמב ,אמגודל

 סלביות:  0........22 23...30 31

 דירעמ הסלטנמ

 ךירעמה .פ=2 סיסבה תא םילעמ הב הקזחה אוהש ,א ךירעמל תולביס 8  םישלדקמ

 לכונש ילמינְיִמֶה ךרעה ,ךכיפל .-1286=א%=127 א"ז ,1 ףדוע תטלשב ןסחומ

 0 היה* הלפכהל לודגה ךרעהו 27125 אוה הסיטנמה תא וב ליפכהל

 שלש א"ז ,(אסשת411286) תלמרונמ אלהש םלהלנמ .ללגר לרניב רפסמ אלה הסלטנמה

 .הדוקנל ןימלמ ןושארה םוקמב 1 הב

 3/8-ו 5  רפסמה תא גלצנ אמגודל .רפסמ לכ גצליל רשפא הפצה הדוקנה תטלשב

 :םיבלשב ריבסנו (תולנימש שולשו שמח)

 3/8= 1/4+1/8 = .011  .א

 101.011 :ל הוושט 5 3/8 :ש הזמ עבונ

 101011.23% :ךכ ותוא בותכנ ,הז רפסמ למרנל ידכ .ב

 תזזהו הקזחה ךרעב יבולח יונלשל תמרוג הלאמש תינורטעה הדוקנה תזזה

 .הקזחה ךרעב ללילש יונלשל תמרוג הנלמל תלנורשעה הדוקנה

 .131 וכרעש ,א+128 אוה 8 ףדועב 3 לש גוצליה .ג

 רפסמ איה הסיטנמה .02%א בשחמב הפצ | הדוקנב גוצילה תא הארנ ,אמגודל

 הסלטנמבש 1 הרפסה תא םלטלמשמ הז בשחמב .לאמשמ 1  הרפסב ליחתמש למרונמ

 גוצילה תלנבת תא םילבקמו התוא בותכל ילבמ תמללק אלהש םלחינמ יכ ,לאמשמ

 :רפסמה לש האבה
0 2 23 0 31 

 מ 11

 לאמשמ 1 הרפס שיש החנהה ,הסלטנמה תא קלזחהל ?דכ תולבלס 3 קר שלש ףא לע

 .תויביס 24 של וללאכ טקפא תנתובנ

01011000 

 :וז ךרדב אצמנ %8א-ה לש הפצ הדוקנב קיזחהל לכונש רתויב ןטקה רפסמה תא

 .(1/2) 0.1 אוה רתויב ןטקה למרונמה רפסמהו -128 איה רתויב הנטקה הקזחה

 :תולהל ךלרצ היה גצייל רשפאש רתויב ןטקה רפסמה ןכל

 27128 א ן/2 = 27129 = 1.47 < 9

 קר הליכמ הסלטנמה םא םג .0 רפסמה לש גוצליה לש תינכט הלעב שי הז  בשחמב

 אלהש םיחינמ לרה לכ ,0 לש אלו 1/2 רפסמה לש גוצליכ בשחת איה ,םיספא

 םיספא לש הרוש א"ז) -128 לש ךירעמב שמתשהל וטללחה ןכל .1  הרפסב הליחתמ

 רתויב ןטקה רפסמהש עבונ ןאכמ .0 רפסמה תא גציליל לדכ (128 ףדוע גוציליב

 .10739*2,94=27128=27127%1/2 :אוה בשחמב קיזחהל ןתלנש
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 .10739*1.47 אוה רתויב ןטקה רפסמה ןכלו ,דבלב םיספא הליכמ הסלטנמה םא קר ,0 ןייצל לדַכ -128 ךירעמב תושמתשמש ,לקספ לש תורחא תואסריג שלי

 אלה גצללל לכונש רתויב הלודגה הקזחה :ךכ םיבשחמ רתולב לודגה רפסמה תא
 1...0.111) דחא טעמכ אוה קלזחהל לכונש רתולב לודגה למרונמה רפסמה .7
 הסליטנמהו ךירעמה ל"'ע גצולמה רפסמה לש יִבורָלְעַה ךרעה .1 תורפס 23 כ"הס

 2127*] = 1038*1.7 :אוה הלאה

 גוצלי לש היעבה םגו רפסמה לדוג לש היעבה הרתפנ הפצ הדוקנ לש גוצי*  תרזעב
 .םירבש

 תולאש 1

 ?ףוסמה י"ע ופלחוה טלק תודיחל וליא (1)

 ?ןורכיזב רשא תוארוה ןיבל םינותנ ןיב לדבה שי םאה (2)

 :םיילמלצד םלרפסמכ הלאה םיירניבה םירפסמה תא בותכ (3)
0, 101001 

 :םיללמיצד םירפסמכ הלאה םלילמלצדסקהה םירפסמה תא בותכ (8)
 28 ,אפ ,13) ,60

 הלהת לתמ ,םילנשל םילשמ לש גוצללב םיללילש םירפסמ ינש םלרבחמ םא .א (5)
 ?השילג

 ןמיסה םע ןוכנה םוכסה םנמא אוה םוכסהש הארה ,השילג ןלא  רשאכ
 .ןוכנה

 .םייבולח םלרפסמ ינש םע ליגרתה לע רוזח .ב

 .תולבלס 8 תב בשחמ תלמ הנותנ (6)
 לדוגו ןמיס .א :תרוצב -61 ,-27 םלרפסמה תא בותכ

 םיינשל םילשמ .ב
 2% ףדוע .ג

 :םיללמלצד םירפסמכ הלאה םללרניבה םלרפסמה תא בותכ (7)
 .(רבשלו םלש קלחל רפסמה לש הקולחל בל םילש) 110.101 ,1

 .ללטקואל ?ירניבמ 1011.00111 רפסמה תא ךופה (8)

 .לרניבל ילמיצדסקהמ 7.7208 רפסמה תא ךופה (9)

 ?%%א בשחמב הפצ הדוקנב 1/32 רפסמה תא םיגצללמ ךיא (10)

 ?בשחמב םירגוא םלשורד המ םשל (11)
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 יב תפסנ

 לקספ-וברוט
 באר השמ י:"ע בתכנ

 אובמ 1

 ל"ע בתכנ רשא ,לקספה תפשל רדהמו ףסונ בלנ וניה (טעסס 285081) לקספ-וברוט

 לעופ הז רדהמ .ב"הרא ,הלנרופילקבש תסצמב 1ת66:ת8610ת81 1תם6.  תרבח

 ,02/4-80 ,02/א-86 הלעפהה תוכרעמ תחת םיישיא םיבטחמבו םלבשחמ-ורקימב

 .תודחולמה ויתונוכת ללגב ולא תוכרעמב רתולב ץופנה אוהו 20-208 ,85

 תפשל םאתומה (20160ש) ךרוע ,רדהמ וכותב ללוכ (אלמה םשה לט רוציק) וברוטה

 .רדהמה תויצפוא לע הטילשל טירפתו לקספה

 הנטרופת רשא ,תומיוסמ תוטמשה ךות - יטרדנטס לקספב הביתכ רטפאמ וברוטה

 בשתמה ורקלמב האלמ הטילש רשפאמ אוהש ךכב םירחא םירדהממ הנוש אוה .ךשמהב

 המצוע :בר םילכ ןתונו ,(1586מ801ץ 18ת8טּבַהפ) ילבמסאה תפשב תמייקש הרוצב

 ההובגה רודלהה תורלהמב לודגה ונורתי .תומדקתמ תויללע תופשב קר םימילקט

 לנפ לע ובדוטה לש ףסונ ןורתי .רצול אוהש הנוכמ תפשב תינכתה לש תוליעיבו

 תורשפאמ ןה .ול ופסונש ,10015-ה תורגש לש תוירפסב אוה רחא לקספ רדהמ

 הקיפרג ,םלנותנ ידסמ לוהלנ ומכ םינווגמו םלנוש םימוחתב םימוטיי בותכל

 .דועו םילטמתמ םלמושיל ,תונולח ,ההובג הדרפהב

 םלטלובה םילדבהה תאו לקספ-וברוטה לש םיירקלעה םלנילפאמה תא ראתנ ןלהל

 גיצהל קר אלא ,וברוטה תא דמלל הנווכ ןאכ ןלא .יטרדנטסה לקספה ןיבל וניב

 .וב שמתשהל דומלל לקספ עדולש למל רשפאלו וב תומולגה תויורשפאה ןווגמ תא

 תתגכ תודוקפ ובחרוה ,תאז תמועל .הפשהמ וטמשוה 201-ו 081 תודוקפ .א

 .וטמשוהש תודוקפה לש תולועפ עצבל ידכ 0175-ו

 ,4אא תודוקפה תומייק וברוטה לש 1.0 הסריגב :תלמניד ןורכיז תאצקה .ב

 הדוקפה .לקספ לש 0082 תסריגב תומייקש ולאל המודב ,תחזמגפמ ,אפו
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 2152058 הדוקפה י"ע וררחושש ןורכלז לחטש .2.0 הסריגב הפסונ 8%

 קר םללק הז רבד) אעש הרודצורפל תואבה תואלרקב בוש םיצקומ תווהל ולכוי

 .(לקספה ?רדהממ המכב
 לכב סוחד ךרעמב שמתשמ וברוטה .ךרעמ רובעב 240882 הרהצהב םישמתשמ ןלא .ג

 ןיא וןכ לעו שרופמב ךכ לע ול תורוהל ךרוצ שלש ילבמ ,ול רשפאתמש םוקמ

 .טאקגסאממ-ו 220א8כ תורודצורפבו הרהצהב ךרוצ
 .םלרטמרפכ תורודצורפו תוליצקנופ ריבעהל ןתינ אל .ד
 תולרמונ-אפלא תויהל תולוכל 6010 תדוקפ רובע תורדגומש (185618) תולות .ה

 וא) תלותה תא ןילצל של :ההז ןהב שומישה .םייבולח םלמלש םירפסמ קר אלו

 תא םלבתוכ וילא תכללש תלותהש תינכתה עטק תלליחתבו 128 הרהצהב (תולות

 ,אמגודל .םילתדוקנו המש
> 
 א

;2 60700 

 עגתע2: חתזצעזא

 לקספב) היצקנופמ וא ,הרודצורפמ תאצל ?דכ 6010 תדוקפב שמתשהל רשפא לא .ו
 .(תומיוסמ תולבגלמב תאז תושעל ןתלנ יטרדנטס

 וא ,הלצקנופל למוקמ הנתשמ ריבעהל ןתינ אל ,דבלב 02/8-80 הלעפה תכרעמב .ז
 .היסרוקרב ןהל םיארוק רשאכ ,/4% רטמרפכ הרודצורפל

 ם?עובקו םינותנ ?גוס 5

 םוחתב םלש רפסמ) 1א786088 :םה לקספ לש םיליטרדנטסה םילדוסלה םינותנה לגוס
 .0חגת-ו תססתתהא ,תמאמ ,( +7

 :םיפסונ םינותנ לגוס םימייק וברוטב

 דחא תלב ןורכיזב ספות רשא ,255 דע 0 םוחתב םלש רפסמ - (תיב) תצדמ .א
 .1א7מ6אא-ב ומכ םילטמתירא םילוטיבב וב שמתשהל ןתלנ .דבלב

 לדבהה .קגסאמפ 2תתגצ 0ע 0848-ל המוד הז ןותנ גוס - (תזורחמ) 5181א6 .ב
 .םלוות 255 אוה ללמלסקמה הכרואש ,תלמנלד תזורחמ אוה הז גוסש ךכב אוה
 גת 57: 5191א30[6] ריהצנ םא
 רבלאב .םלוות 30 ללמלסקמה וכרואש תזורחמ הנתשמ לע השעמל ונרהצה
 .םלוות םלאצמנ םירבלאה ראשבו תזורחמה לש הכרוא תא אצמנ 0[51]

 ותה תא ןתל 205[518] יוטלבה :אמגודל .תזורהחמב ות לכל סחילתהל ןתינ
 .8578 תזורחמבש 205 םוקמב אצמנה

 לש 00א51%-ה תרהצהב עבקנ וכרעש הנתשמ - (1כ66 00ת5%58מ%6) ןייפואמ עובק .ג
 .(ךכב רהזהל שי ךא) וכרע תא תונשל ןתינו תלנכתה
 סס0אפד תספצדא: ךאומסתת=1024; :םלבתוכ םא ,אמגודל

 םג ךא ,ליגר עובק הלה וליאכ א1108צ78 לש רהצומה ךרעב שמתשהל ןתינ
 .אדסתצדמ : =56 לשמל בותכלו הנתשמכ וכרע תא תונשל ןתינ
 וכרע לרהש ,הנתשמ (לתלחתה ךרע תתל) לחתאל אוה וז היצפוא לש דחא שומיש
 .והשלכ ךרע וב םיביצמ רשא דע (0מ66+1ם66) רדגומ ונלא הנתשמ לש
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 םיגוסמ םיעובק ותועצמאב רידגהל ןתינש ,דכב ןליפואמה עובקה לש ןורתיה

 .תומושרו םיכרעמ ומכ ,םלבכרומ

 ןכלו םלנתשמ םה םינליפואמ םיעובק .ןורכיזב ןוכסיחה אוה ףסונ ןורתל

 םיעובקב שומישט דועב ,ןורכלזב םהלש תבותכה הדוקפב תמשרנ רודיהה וןמזב

 תינכתב עיפומ רשאכ .רודיהה ןמזב וכרעב עובקה םש תפלחהל םרוג םיליגר

 שמתשנ םא ןורכיזה חטשב ןוכסיח הלה? ,לודג וכרואט עובק תובר םלמעפ

 .ליגר עובקב םוקמב ןייפואמ עובקב

 .תצַדמ-ו 1א7868% םיגוסהמ םלרפסמ לש תויביס לע לועפל רשפאמ לקספ-וברוטה

 :םה ,לוטיבה בושיחב םירוטרפואה לש תויומידקה רדס

 .א

 .ג

 תלועפמ ל?דבהל ,רפסמל ךייטש) סונלמ ןמיסה לטשכ תומידק תגרד - אס

 .(רובלחל הלש תומידקה רדסב המודש רוסית

 הנכופהת "1"  תולביס :רפסמה תויבלס לש ךופיהל םרוג א01 רוטרפואה

 :תולביס 8 לש הלמב ךכ גצולמ 6  רפסמה ,לשמל .ךפיהלו "0"  תויבלסל

 וכרעש ,11111001 היה* תויבלסה ףורלצ ,אסז וללע ליעפנש רחאל .,0

 .(2-ל םילשמה תטלשב) -7 השעמל

 .לפכל ומכ תומידק תגרד - 588 (581+6 תגקת<) ,58 (581%6 16+5) ,גאס

 לתש לכ ןלב תלנאילוב הרבגלא לש אפ תלועפ עוצ?בל םרוג אפ רוטרפואה

 .םלרפסמה לנשב תומלאתמ תולבלס

 :לשמל .הנלמל וא הלאמש תולרנלבה תורפסה תא תוזיזמ 588-ו ,518. תולועפה

 ןתתו 0100000 תיבב תויבלסה לש תומוקמ לנשב הנלמל הזזה הלהת ,64 518 2

 .(4-ב הקולח השעמל יהוז) 16 הכרעש 00010000 האצותה תא

 .רוביחל ומכ תומידק תגרד - א08 8

 .\אפ רוטרפואה ומכ תלנאללוב הרבגלא לט תולועפ ןה ףא %08-ו 5%

 םתרטמ .תיטרדנטסה לקספ תפשב םלרדגומ םנלאש ,םיעובק ל?גוס םנשל לקספ-וברוטב

 תספדמל הלעפה תוארוה תתל םגו ,םהלש הספדהו םלדחולמ םיוות לש טלק רשפאל

 :וז הרטמל םלשמשמה םיעובקה יגוס .ומצע בשחמלו

 .(16א86601ת81 00מ5%8מ68) םלילמיצד-הסקה םיעובק .א

 .עובקל לאמשמ '%' רותה ?"ע םלנייצמ (16 סיסב) םיללמלצד-הסקה םיעובק

 .(27=16+11) 27-ל וכרעב הווש %18-ו 10-ל וכרעב הווש %2 ,אמגודל

 .(00ם6ע01 8580%628)0) הרקב לוות

 השעמל אוהש /10 :לשמל ,25011 ןפוצב ורפסמ ?פל ות  םלראתמט םיעובק *

 ."ם56806" ותועמשמש 245011-ב 27-ה ותה אוהש /%18-ו "ם1ת6-ק660"

 ףוריצה ,לשמל .01א-ה שקמ םע דחי םתוא םישיקמ רשאכ םיטלקנה םלוות =

 לוות רשרשל ןתינ .2ע808ק6 אלה 7[ לש תועמשמהו ,ףוצפלצ-ל הווש 6

 ./13/1070/20 :אמגודל ומכ ,תזורחמכ הז רחא הזב םתביתכ י"ע הרקב

 תוזורחמ ולו

 :ןה תוזורחמב עצבל רתומש תולועפה

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 57ת:= 'פ7תדאס'; 5102:= 9; . .המשה תלועפ

 57ת:= '30'+' "+ ; .'+' רוטרפואה ל"ע תוזורחמ רוביח

 .םיוותה לש ןולמה רדס לפל אלה תוסחללתהה רשאכ תוזורחמ ןיב האווטה

 .תונוש הלרפס תולצקנופו תורודצורפ
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 :תוזורחמב תולועפל תומיאתמה תורודצורפה

 205 םוקממ לחה ,51 תזורחמהמ םיוות אטא תקיחמ - תחז עדימ( 57,205 ,אטא)
 םוקמהמ 0271 תזורחמה ךותל 122681 תצורחמה תסנכה - דאפתפד(05 ,'גתסד ,205)

 ;ךללאו 5
 ;תזורחמל רפסמ תכלפה - פד( גזטמ ,57)

 .רפסמל תזורחמ תכלפה - /51,748,0028(41)

 :תוזורחמב תולועפל תויצקנופ תמלשר

 לחה ,51 תזורחממ םיוות אט; הריזחמ היצקנופה - 00( 57,205 ,אט)
 ;205 םוקממ

 טמתשהל ןתינ) 57א דע ,512 ,511 תוזורחמ רושרלש - 00641( 5171 ,512,.. ,51א)
 ;(וז היצקנופ םוקמב '+' רוטרפואב

 ;תזורחמ ךרוא - א57(08)
 .ץגת6סצ תזורחמב 081 תזורחמה לש לסחליה םוקמה - 705008 ,די\ת6ת1)

 ןורכ?לז תאצקה 5

 :תואבה תורודצורפהו תויצקנופה תרזעב וברוטב רשפאתמ למניד ןורכיצ לוהינ
 ופסונ 2.0 הרודהמב .אמגטגךם-ו סעתומ| ,תעשתגפמ ,אגת< ,תד52058 ,אפא
 .לטרדנטס לקספב םג תומילק תונושארה עברא .וגא\ט(1-ו תתממ1 תורודצורפה

 .וברוטב תופסונה תולצקנופה לש תונוכתה תא הרצקב רוקסנ

 לדוגב עטגת עלבצמה רובע ןורכיז תאצקהל תשמשמ הרודצורפה ה( שנפ ,א)
 ןורכלזה וא הנתשמה לש ןולפיאל תוסחייתה אלל ,םיתב א
 רקלעב תשמשמ וז ןורכילז תאצקה .וכרואלו 238 עיבצמ וילעש
 .תולנסחמ לוהינל

 תלמנלד האצקהל רתונה ןורכלזה לדוג תא הריזחמ היצקנופאה 11
 בשחמ תוכרעמב .(6488 אוה תוצקהל ןתינש ילמיסקמה לדוגה)
 םללמב חטשה לדוג אוה רזחומה ךרעה ,תויביס 16 לש םללמ םע
 אוה רזחומה ךרעה תויביס 8 לש תוכרעמב .תויביס 16 תונב
 ;1אזמ0ת8 אוה רצחומה ךרעה לש ןויפלאה .םיתבב חטשה לדוג
 לש ולדוג) םליתב 32767 לע הלוע יונפה ןורכזה לדוג םא
 לדוגש ,ךכ ילילש היהי רזחומה ךרעה ,(ללמיסקמה םלשה
 .רזחומה ךרעה סולפ 65767.0 אוה יונפה ןורכליזה

 םישל שי .062/8% תרזעב הצקוהש חטש תררחשמ וז הרודצורפ חח( קוב ,א)
 ןתלנש רפסמל ההז היהי ,םלררחשמש םיתבה רפסמ ,א-ש ךכל בל
 .הליבקמה ₪1/631-ה תדוקפב

 ןתלנש ל?למיסקמה ןורכיזה חטש לדוג תא הריזחמ היצקנופה 12
 םילונפה ןורכיזה ל?חטש .םייונפה םיחטשה לכ ןיבמ תוצקהל
 .רורחשלו האצקהל םאתהב םיעטקב םינתינ אלא ,םלפוצר םניא
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 תרושבש םילרגוסב םנילצל ךרוצ ןיא ןוטילקתב וא קסידב םיצבק םע םידבוע רשאכ

 תכרעמש לפכ) לנוצלחה ומש תא תלנכתב רדגומש ץבוק לכל סחללל שי .תרתוכה

 :האבה הדוקפה תרזעב (ותוא הריכמ הלעפהה

 245516א (ע1תטגח, 579);

 הנתשמ וא) תזורחמ אלה 518-ו ץבוקכ תלנכתב רדגומה הנתשמ אוה 211/22 רסאכ

 .לנוצלחה ץבוקה םש תא הליכמש (יתזורחמ

 .הפסוהל וא (תתאאדדמ) הביתכל ,(תספעז) האלרקל חהותפל ןתלנ לילמת צבק
 םישמתשמ וברוטב .לטרדנטסה לקספב תאצמנ הנלא םללק ץבוקל הפסוהה תלועפ
 .קקמאס(ת11%28) הדוקפב וז הרטמל

 ל"ע ץבוקה תא םיחתופ .הנוש ךרדב ךא ,תומושר ףלסוהל ןתלנ םיליגר םיצבקל םג
 .םיבתוכו 558% הרודצורפה ?"ע ץבוקה ףוס לע ץבוקה עיבצמ תא םיביצמ ,71
 .תומושר תפסוהל םורגת ץבוקב הביתכ לכ

 תתפמצ (ע1תטהת) ;

 8תחא (עדתטהת, עדתפד711048(28)) ;

 :םלצבקב תולועפל תופסונ תורודצורפ ןתונ וברוטה

 רפסמ) א הרפסמש המושרה לע ץבוקה עיבצמ לש הבצה 5תחא(זזאגת,א)
 ;(ספא אוה הנושארה המושרה

 .ןוטילקתל וא קסלדל ץבוקה לש (2ט++62ת) רגאמה תקרוה ע1088(ע11089)
 רגאמהמ אלו ,קסידהמ תורישל עצבתת האבה טלקה תלועפ
 ץבוק םיחתופ רשאכ רקיעב בושח הז להונ) ןורכיזבש
 ;(הביתכלו האירקל

 םושמ ,ץבוק לכ רוגסל הבוח וברוטב .ץבוק תריגס 0055(ת110ג8)
 לטמוטוא ןפואב תעצבתמ הנלא םיצבק תריגס לש הלועפהש

 ;תלנכתה םוליסב
 ;ץבוק תקלחמ תתפת(עדז0הת)

 .ץבוק לש ינוציחה םשה יוניש תתאאט(תז]טהפע ,87ת)

 לצבק לע תולעופ ןניא ןה) ץבוקה בצמ לע עדלמ תוקפסמ תופסונ תולצקנופ
 :(לללמת

 ,ץבוקב המושרה לש יסחלה רפסמה תא הריזחמ ע711089(10005)
 .ץבוקב תומושרה רפסמ תא הרלזחמ עז]711088(5120)

 שמשל ותרטמו ןויפיא-רסח | ץבוק םג םליק לילמת לצבקו םיליגר םיצבק דבלמ

 ןיבל ןוטילקתה וא קסידה וי תורישל עצבתמ הז טלק .הכומנ המרב טלפ/טלקל

 הזכ ץבוק לע הרהצהה .ץבוקל הצקומה ןורכיזב חטשה תא ךסוח ךכבו םינתשמה

 צגת עדתטגת: :אלה

 ונתלנ ןמוקמבו הז ץבוקב שומלשל תורוסא 2058-ו 00178 ,תסגס תורודצורפה

 :תואבה תורודצורפה
 ת1ססאתמגפ (עדתטבת, ט\גת, תע65))

 ת0סאטתזדמ (עדךתטגת, ט2ת, ת₪05))

 ונממש וא ,םיארוק וכותלש והשלכ הנתשמ אוה 078 ,ץבוקה םש אוה ץזזטגת

 תונורתיה .בותכל וא אורקל שיש תומושרה רפסמ אוה 2ע05-ו תומושרה תא םיבתוכ

 .ןורכיז חטשב ןוכסלתהו טלפהו טלקה תולועפ תוריהמ םה הז ץבוקב שומלשה לט
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 .םיצבק לש הקתעה םשל אוה וז הטישב לבוקמ שומלש

 הלליכמ 1002 50%א הנכותה תליבח .הרישי השלגל םיצבק לוהינ רשפאמ לקספ-וברוטה
 .םלצבק לוהינל םילכ

 לעצמא םינילצמ רשא ,שארמ םירדגומ םייגול םיצבק רפסמ תנכתמל קפסמ וברוטה
 םהילע ריהצהל ךלרצ היהיש ילבמ םהב שמתשהל ןתלנ .םילטרדנטס טלפ/טלק

 תתגפכ תודוקפב ןושטארה רטמרפכ םתוא ןילצנ םא .םתוא רוגסלו חותפל ,שרופמב

 ,אמגודל .םהילא סחייתהל עד?ל בשחמה ,חא178-ו
 טתדצמ (ךתא, '1ב5 15 גא תאאאתזע');

 הדוקפב ןושארה רטמרפכ ותוא םינייצמ רשאכ .ךסמה לש גולה םשה אוה תא

 .תרחא טלפ תדיחלי לע אלו ,וילע עצבתת הביתכה ,תזז8
 תספדמב הרוש סיפדהל לדכ .161 אוה יגולה המשש ,תספדמה אוה רחא יגול ץבוק

 :האבה הדוקפה תא ,אמגודל בותכנ
 טתדלמ (ם67, 'חתדע1א6 סא דנמ קתדאץתת') ;

 לעצמא לכ לש אלמ לוצינ םירשפאמה םיפסונ םילגול םיצבק רפסמ םלמייק

 ןיב תרושקת יעצמא) םדומ ךרד תינוציח תרושקית ללוכ ,תכרעמה לש טלפ/טלקה

 .(םיבשחמ

 הק?פרגו ךסמ תול ו

 הטללשל תורודצורפו תו:צקנופ וא תודוקפ תקפסמ הנליא תיטרדנטסה לקספ תפש

 עיגהל ,תונוש הירפס תורודצורפ תועצמאב ,אמגודל רשפאמ וברוטה .ךסמב האלמ

 .ךסמה ןמ םיעטק וא ,הרוש קוחמלו הרוש ףיסוהל ,ךסמב םוקמ לכל ןמסה םע

 ,רוטה רפסמ אוה א-ו הרושה רפסמ אוה צץ :צ-ו א תוטנידרואוק ?פל קלוחמ ךסמה

 לכל עיגהל לדכ .(א=1,צ=1) הדוקנה אלה ךסמה לש הנוילעה תילאמשה הניפה רשאכ

 הרושב ןמסה תא הבלצמ רשא ,6010א%(א205,צ205) הרודצורפב םישמתשמ ךסמב םוקמ

 .אק05 הדומעבו צע05 '

 :ךסמב הטילשל תורודצורפה תמישר ןלהל

 ;ךסמה לוקלנ -

 ;הרושה ףוסל דעו ןמסה אצמנ וב םוקמהמ ןכותה תקלחמ - 1

 תחא הרוש היתחתמש תורושה לכ תעלעהו ןמסה אצמנ הבש הרושה תקיהמ - תעןזאש

 ;הלעמ

 לכ לש הפיחד ?"ע ,ןמסה אצמנ ובש םוקמהמ הטמל הקיר הרוש תפסוה - :אפתזאא

 ;הטמל תחא הרוש תורוטה

 אסת/זסמסס תורודצורפה ?"ע הגצהה תורלהב לע הטללש - 0 ,אסתו/פמס

 .(השלח המצוע) 108/1280-ו (הליגר המצוע)

 ל"ע ,ההובג הדרפהב הקלפרגה לעו םיעבצה לע טולשל רטפא 18%-ק6 בשחמב

 תורידתב םילילצ קיפהל תורשפאמ תופסונ תורודצורפ .תויטרדנטס תורודצורפ

 :אמגודל .ותוא קיספהלו לילצה תייהשה ךשמ תא עובקל ,הללוצר
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 (* ץרה 760 תורידתב לילצ תריצי %)
 (* תחא היינש ךשמל לילצה תייהשה א)
 (* לילצה תקספה *)

 500אפ (760) ;
 תעז,גצ (1000) ;

 אספסאפ ;

 :תומייקה תורודצורפהמ תצקמ ןייצנ .םייפרג םלמושיי תריצלל המצוע תובר תודוקפ השעמל תווהמ רשא ,לקספב תורודצורפ לש הירפס הליכמ וז הנכות .תונולחבו הקיפרגב טומיטל תורודצורפ תללוכ ,100 0842₪81 א םשב הנכות תליבח
 .לפרג בצמל ךסמה לש הרבעה - דאז 6

 .ךסמה לע הדוקנ ןומלס - תפוופסדאד( ..)
 .תודוקנ יתש ןיב רשל וק טוטרש - תפוווזדאפ( ..)

 .(םירטמרפל םאתהב) הספילא וא לגעמ טוטרש - תת( ..)
 .תספדמב (יפרג בצמב אצמנש) ךסמה לש הספדה - גתס6ססעצ( ..)

 .ךסמה תולובג לע וק טוטרש - תתוותסתפתה
 .ללגר בצמל יפרג בצממ ךסמה תרזחה - 6

 ת?נכתה הנב 8

 תורהצה

 .עובק תינכתה הנבמ יטרדנטס לקספב
 :לונישל ןתילנ וניאש

 רדסב תורהצהה לכ תועיפומ תינכתה תליחתב

 קס

 א

 .תחא םעפמ רתול (146ת61+1855) םיהזמ רידגהל אלו רדגוה םרטש הנתשמב וא עובקב שמתשהל אלש הבר בל תמושת תשרוד וזה תורשפאה .הטמל םגדומש לפכ ,תורודצורפב וא ,תינכתה תליחתב (רתול וא) םילמעפ עיפוהל 00א51-ה תרהצה ,לשמל הלוכי הז ןפואב .הרהצה לכ העיפומש םימעפה רפסמ תא ליבגמ אלו תורהצהה רדס תא תונשל רשפאמ וברוטה
 ו

 קתססתבא אאא;
 0057 00 ך אס 1=111 8 ;

 גת 5:
 ךצקמ דגפזם= \תתגצ [1. .טמ9128] ספ

 לגת אפסדססץ: גבת; אא: דא 1078 ] ;
 6059 10311א=67 .

 תעזא

 ותוא לולכל רשפאו םיוסמ אשונב םושיל תיל נבל שארמ םינכומ םילכ תנכתמל קפסמ הזכ ץבוק לכ .םינויפיאו םיעובק ,םלנתשמ לש תורדגהו ,תורודצורפ תויצקנופ םיליכמש םליצבק אלא ןנלאש ,10015-ה תורגש לש תו פלבחב שומלשה לבוקמ וברוטב
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 רלדגהל תרשפאמ תורהצהה רדס לש הלבגמה תרסה .1א01008 תדוקפ *"ע תינכתב

 םיעובק ,םינתשמ לע תורהצהל ףסונב ,תורגשה ןיב םג םיללבולג םינתשמ

 .םללכומ םה הב תלנכתב תושמשמו םיצבקב תונתלנ רשא םינולפלאו

 לוהלנ שרודש םושילל :םינווגמו םיבר םיאשונב תומייק ולאכ 710018 תורגש

 הכלמתל תודעולמ תורחא תורגש ,1001 50א-ה תורגש תללבחב שמתשהל לכונ םיצבק
 .דועו ההובג הדרפהב הקלפרגב הכלמתל ,םילטמתמ םלמוטלייב

 סטמת\גצ ?צבקו ןורכיזה תולבגמ

 לבגומ הרושה ךרוא .תינכתה לדוג לשו הרושה ךרוא לש הלבגמ תמילק וברוטב
 לוכ* ונלא רודיהה לרחא תינכתה לדוגו ,ךרועה ל"ע עבקנש ?יפכ םיוות 127-ל
 םיבשחמ-ורקלמ תוכרעמב הרמוחה יפואמ תעבונ לדוגה תלבגה .64%א8 לע תולעל
 תאצ לכב םא ךא ,הז לדוגב תולינכת םליבתוכ אל ללכ ךרדב .תלעופ הנכותה וןהבש
 ל"ע וא ,תולנכת רושרלש ?"ע הלבגמה תא ףוקעל ןתינ ,הכורא תלינכת בותכל ךירצ
 .סטתתז.גצ יצבק תריצל

 תלנכת תצרהל ,תחא תלנכת עוציב לדכ ךותב רובעל תורשפאה איה תוינכת רושרלש
 רשקלו תוינכת ?תשל ולצפל תורשפא של לדלמ ךורא םלבתוכש םוטשילה םא .תרחא

 .ןהלנלב

 תינכתה לדוג רשאכ .תויצקנופו תורודצורפ םיליכמה םיצבק םה 0טעת1,ג\צ יצבק

 תבלתכ י"ע ,0/עאַ%צ-כ תולצקנופו תורודצורפ לש הצובק םירידגמ ,64%5-מ גרוח

 :אמגודל .ןהלש הרדגהה תרושב 07891.\צ הלמה

 סטתתנ.גצ עתססממטתמ אאא( ק1) ;
 סטמתז.גצ עטא6סדסא צצצצ ( 41 ,ק\ח2) ;

 ,תלשארה תלנכתהמ דרפנ ץבוקב ויה? ךכ ורדגוהש תויצקנופהו תורודצורפה לכ
 ץבוקבש רתויב הכוראה הרודצורפה לדוגל םלאתמה קיר םוקמ רמשלי הב  רטא
 בלשל העיגמ תישארה תלנכתה רשאכ .0/08א1//צ חטש הדה חטשל ארקנ .4.]0/703צ-ה

 לא ץבוקהמ הל תארוק אלה ,0/8א4צ-ה ץבוקב תאצמנש הרודצורפל האלרק של?  ובש
 טלאמ 0/תאתגצ יצבקב שומישה .הלש עוצליבל תרבוע זאו וז הרטמל הב רומשה חטשה
 תאצמנ הנלאש ,הלצקנופ וא ,הרודצורפל האלרק לכש םושמ תלנכתה לש הצרהה תא
 .תינוציח הנסחה תדיחיל השיג תשרוד ₪9014/0צ-ה חטשב

 הנוכמ תפש ג ןל?

 ןניא כ"דבש תולועפ עצבל לקספ-וברוטה לש ותלוכל קרפה תליחתב הנייוצ רבכ
 ךכבו הנוכמ תפשב תורגשב שמתשהל רשפא וברוטב .תולללע תופש לש הטלילשה םוחתב
 .תלללע הפש התולהמ הפשה לע תולטומש תולבגמהמ גורחל

 רפסמב לעופ וברוטהש רמאנו םידקנ ןכ לנפל .ולאה תויורשפאהמ המכ טרפנ ןלהל
 .280/2-ו 280 ,8088-ו 8086 :םינוש םידבעמ-ורקלמ לע תולעופש ,הלעפה תוכרעמ
 םילדבה | םג אצמנ םינושה םלדבעמב הנוש (הרמותה הנבמ) ןורכיזה יופימש ןולכמ
 .תודוקפה הנבמב ,םילתועמשמ אל ךא ,םללק

 הלעפה תוכרעמ) 8088-ו 8086 גוסמ םידבעמ-ורקלמל תוכיילש ןלהלש תואמגודה
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 תוכרעמב .ולמאותו 18%4-ע0 בשחמב םיאצמנ רשא ,(02/4-86-ו ,20-208 ,5
 ובש (598מ6ת5) ןורכלזה עטק רפסמ :םירטמרפ ינש תרזעב תראותמ תבותכ לכ ולא
 לכ לש ולדוג .עטק ותוא ךותב (0+%58%) הלש ?סחיה םוקלמהו ,תבותכה תאצמנ
 .64%8 אוה ןורכיזב עטק

 לט רטמרפה .1א1א8 הרודצורפה י"ע איה הנוכמ תפשב תורגש תביתכל ךרדה
 8 לכ .תילמלצד-הסקה הטישב גצות רשא ,הנוכמ תפשב הרגשה הלהת הרודצורפה
 .('/') יוטנ וק ל?"ע הנדרפות ,תוילמלצד-הסקה תורפס לתש ןהש ,תויביס
 :אמגודל

 תטסזא

 הפדותזא ('מ אתאל ךאמ 75 2 אסת1אמ תסטניזאש' ) ;

 דאמזאפמ (%28/%06/%56/%57/%52/%51/%53/%50) ;
 (* |! הצלרהל תוסנל ןלא ןכלו תועמשמ תרסח וז הנלטור *)

 לש םיילמלצד-הסקה םלידוקב הבותכ אלהש םושמ האלרק הנלא הנוכמ תפשב הרגשה
 תרודצורפ ?"ע הנוכמ תפש לש תורגש בלשל לדכ ,ןכל .הנוכמה תפש תודוקפ
 הרגשב טמתשהל וא ,הנוכמ תפשל םגרתלו ילבמסאב הליחת ןתוא בותכל שי ,-אזזאמ
 .הנכומ

 ומוקלמ תא תעדל ןתינ .בשחמה ןורכיזב תבותכ לכל תונפל תורשפא הנשי ברוטב
 .ןורכיזב לוצרה םוקמה לע עיבציש ךכ ךרע לכ עיבצמ לכב בלצהלו הנתשמ לכ לט
 הנתשמ לש ומוקימ לע עדלמ לבקל תורשפאמה הלרפס תויצקנופ תומייק ,אמגודל
 :הנתשמ לכ לש ותבותכ תא שארמ עובקל וא ,בשחמה ןורכיזב

 לש ןורכיזב תבותכ אוהש ,תויבלס 32 לדוגב ךרע הריזחמה היצקנופ גכספ(3פ)
 ותוא לע הרויש ידכ עיבצמב ביצהל ןתינ הז ךרע .%2ת הנתשמה
 .הנתשמ

 .%8 הנתשמה אצמנ ובש ןורכיזב עטקה רפסמ תא הריזחמ הלצקנופה 028(520)
 .עטקב הנתשמה לש יסחיה םוקימה תא הריזחמ היצקנופה 0ע038(8)

 ,בשחמה לש (תס0ע68) "תואלצל"ל השיג םשל אוה הנוכמ תפשב תורגשב ףסונ שומלש
 : .ןהלש תונוכתה לוצינו הלעפה םשל

 רדהמל תוארו; .0

 תוארקנה תוארוה תועצמאב תינכתה ךרד הטילשל םינתלנ רדהמה לש םינייפאמ רפסמ
 רשא תויטרדנטס תולועפ טימשהל וא לילכהל תורשפאמ ןה .ס0ק1160 50 38
 לוכל ןתלנכתה םלמלוסמ םיאנתב .תלנכתה לש רודיהה ןמזב רדהמה ל"ע  תוקפוסמ
 םיקלחל וא תלנכתה לכל תושורד ןנלאש וא ,תושורד תומיוסמ תולועפש עובקל
 ןתלנ ,לשמל .הלש עוציבה ןמצ תא רפשלו התוא לעילל לוכי אוה ךכב .הנממ
 רחאל .תלנכתב (הצרה ןמז לש) תואיגש תקידב לש הטמשה וא ץוביש לע טולטל
 "ץורת" תלנכתהש לדכ תוקידבה תא טימשהל רשפא תואלגשה לכ תא תלנכתהמ םיפנמש
 .הרצק רתוי היהתו רתול רהמ

 אוה ןהב ןוסארה ותה רשא ,תורעה תועצמאב תינכותב םינתונ רדהמל תוארוהה תא
 וא הליעפהל ןתינש הלועפ להוז םא .הארוהה תא תראתמש תוא אוה לנשה ותהו !פ'
 .(ללעפהל אל) '-' וא ,(ליעפהל) '+' ןמיסה תא תואה רחאל בותכל שי ,הקיספהל
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 :תונוש םיכרד יתשב תורעהה תביתכ ,אמגודל

 (*66+ *) וא | +%6+ )
 (*4ַךד דאס.עדמ *) וא | (%1 1אסת.ענע )

 (*ת- ,ת+,ץ- *) וא | (42-,ת+,ט- ]
 ,םילודג םירגוס ןיב תורעהה תא בותכל ןתלנ וברוטב םגו תיטרדנטסה לקספ תפטב
 לכב בותכל רשפא תורעהה תא .תיבכוכ שי למלנפה םדיצבש םילוגע םירגוס ןליב וא

 םג ןכלו (קיספ-הדוקנ וא קיספ ,חוור) הדרפה ות וב עלפומש תינכתב םוקמ
 תא תונשל ןתלנ רוז ךרדב .תומוקמ םתואב בתכיהל תולוכל רדהמל תוארוהה
 .תלנכתה לש קלח לכב רודלהה לנללפאמ

 :רדהמל תוארוהה ןמ המכ ראתנ ןלהל

 ,תלעפומ היצפואה רשאכ .1 הלועפה דוק ?"ע םלנילצמ טלפ/טלק תוקלדב .א
 טלפ/טלק תולועפ לש עוציבב תורושקה תוקלדב תלנכתב םיללוכ ,+%1+) רמולכ
 .תלעפומ וז היצפוא ,לדחמ תרירבכ .האיגש לש הרקמב הצרהה תקספהל ומרגלש
 ןויצה .תושורדה תוקלדבה תא ךורעל תנכתמה לע ,התוא םיללעפמ ןלא רשאכ
 ,10ת0507 היצקנופה תועצמאב ןתינ טלפ/טלק תולועפ לש עוציבב האיגש לש
 ,אמגודל .האיגש התלה םא ספאמ הנוש ךרע הריזחמ רשא
 +%1-) תעפסד(עד1טהת) (%1+); + האלרקל ץבוק תחיתפל ןויסינ )

 0%א:= (0=10389011) ;

 + ץבוקה תחלתפב האלגש התיה םא 735מ ליכלש ינאללוב הנתשמ - 0% ]

 דע אסע סא עא התדצתמ]א ('תעתסת 1א ספמאדא6 עד !!!'))

 ל"ע בלש לכב תינכתה לש הצרהה תא קיספהל הארוה תתל לוכל תלנכתה ליעפמ .ב
 אלה לדחמה תרירב .ש הלועפה דוק ?"ע תנתלנ ךכל האשרהה .0₪%ת1-0  תשקה
 ,תלנכתב וזה תורשפאה תלעפה .הצרה קלספהל תורשפא ןיאש רמולכ ,(%0-)
 .הלש עוציבה תוריהמב הדיריל תמרוג ,+%0+) תבליתכ ונליהד

 אל ,ונתינש רחאלו תינכתב דבלב תחא םעפ רדהמל תתל רשפאש תוארוה תומליק .ג
 רשפאל הארוהה אלה ךכל אמגוד .תינכת התוא ךלהמב ןתונשלו בושל ןתלנ
 :תלנכתה תלועפ ןמזב והשלכ (1ם66*תטק6) קספ תטללק
 ,הצרה תקספה םשל 06%ש1-0 לש השקה *

 .ךסמה לע הגוצתה ךלהמב רוצעל לדכ 0621-5 לש השקה *

 .הקספה רחאל ,ךסמה לע הגוצתה תא ךישמהל לדכ 1-0*08% לש השקה *

 ,תוערפה טולקל רשפאמ (%6+)-ש ,ךכ 6  הלועפה דוק ?"ע תנתלנ הארוהה
 טלפהש םלשיגרמ םא .(%0+] אלה לדחמה תרלרב .תאד רשפאמ ונלא (%0-)-ו
 .+%60-] תורוהל שי ,ךכמ האצותכ ללדלמ לטיא

 תמרוג הארוהה .רדהמל הארוה תועצמאב השענ תינכתב ינוצלח ץבוק לש בוליש .ד
 םוקמב ,1א00008-ה תארוהב אצמנש ץבוקה תינכתל ףסותי רודיהה ןמזבט ,ךכל
 תורשפאב אוה ךכבש ןורתיה .הנממ דרפנ יתלב קלח הליהיו הארוהה הבותכ ובש
 םג םרות רבדה .רלתמ (28160%) ךרועהש הממ לודג ןכרואש תולינכת בותכל
 ופונו ובתכנש (תורגשב רקיעב) תוינכתב שמתשהל רשפאמו תינכתה תוריהבל
 .רחא והשימ ל"ע

 ,1 תואה אוה הארוהה דוק .תוארוהה ראשמ טעמב הנוש וז הארוה לש ריבחתה
 תא םליבתוכ ולרתחאלו חתוור םירלאשמ ,הירחא '-' וא '+' םינמלסה םוקמב ךא

 +%1 דאסתטפת .עדת) :אמגודל .תלנכתב לולכל םיצורש ץבוקה םש
 םשב הדוקנה לרחא העיפומש הלמה) ולש גוסה תא ץבוקה םשב ןילצנ אל םא
 ,לשמל +%1 28061) הארוהה .לקספ ץבוק והזש אלה לדחמה תרירב ,(ץבוקה
 .(61 עת001.745) הארוהה ומכ ןבות
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 1985 ,קיסייב תונכתו םינותנ דוביע - ינורטקלאה בשחמה .1
 דוהימע '?-ו ןאה 'י - 

 1975 ,םיבשחמ ?מושי? תונכתו ןונכת .2
 דוהימע 'י| -

 1982 ,םיצבק לוהינו םינותנ ןוגרא 3
 ןמרפייה 'ר - 

 1984 ,םימושל?ו םילדומ ,תונורקע - םינותנ יסיסב .4
 ןמרפייה 'ר - 

 1981 ,ם?נותנ תרושקת תוכרעמ .5
 פוקס 'א -

 1980 ,עדימ תוכרעמ ןונכתו חותינב תודוסי .6
 לפרוק 'י-ו דוהימע 'י - 

 1983 ,הנכותו הרמוח ,6800-הו םיבשחמ-ורקימ .7
 לארה 'א - 

 ראש .דומיל רפסכ ךונ?יחה דרשמ ?"ע רשוא "?נורטקלאה בשחמה"  רפסה
 .הרשעהו רזע ירפסכ ורשוא םירפסה

115 



 ב ו ב בו + ב

 !לקספ תפשב ינבמה תונכתה תונורקע תא סימשיימ ךיא +
 תויצקנופ ,תויופעתסהו תואלול ,סיינאילוב םיאנת סיתנכתמ ךיא
 ?תורודצורפו

 !םיצבקבו סיכרעמב סינותנ סידבעמ ךיא

 !םיימניד סינבמ סה המו סייִטטס סינותנ ינבמ םה המ

 :(ם0וז0) לילמת ךרוע םיבתוכ ךיאו לילמת יצבק סה המ

 !ףוסמב הטילשל תורודצורפה ןה המ

 !לקספב תמשוימ איה ךיאו היסרוקר יהמ

 :לקספ ןיבל וניב םילדבהה סה המו לקספ-וברוט והמ

% 

 א % % א

 ינבמ תונכתל הפש -- לקספ
 תונכתה תודוסי תאו לקספ תפש תא דמולהו ארוקה ינפב גיצמ
 תא דומלל ול רשפאמו הגרדהב ארוקה תא ךירדמ אוה .ינבמה
 רשא ,תובר תונכת תואמגוד תועצמאב לקספ תפשב תונכתה תונורקע
 לכ ףוסב .םינוש רבסה ימישרתו המירו ימישרת ,םירבסהב תוולמ
 .סיבר תונכת יליגרתו הרזחל תולאש ונתינ קרפ

 ןפואב דומלל ןדקשה דמולל רשפאמ ינבמ תונכתל הפש -- לקספ
 תינוכית המרב לקספ תפשב תונכתה יאשונ לכ תא ףיקמ אוה .יאמצע
 לכוי דמולה .םדקתמה דומילה בלשל סיאתמ ןכ לעו תיאטיטרבינואו
 סיחנומה ןולימבו ,היפרגוילביבב תטרופמה הפינעה תורפסב רועיהל
 ,היפרגוילביבהו לקספ-וברוט לע תפסנה .רפסה ףוסבש סקדניאהו
 .הפשה לש הז בינב סג שמתשהלו ריכהל ורשפאי

 דרשמ לש השדחה םסידומילה תינכת לש תושירדה יפל ךורע רפסה
 -לעה רפסה יתבב איינע-םיבשחמ תומגמ רובע תוברתהו ךוניחה
 איינע גכרמ תושירדל סאתומ אוה .סיאסדנהל תוללכמבו םיידוסי
 (טייחמ) תיגולונכט הרשכהל ןוכמה ,רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמב
 .םיבשחמל תוללכמבו תואטיסרבינואב סידומילה תוינכתו

 תונכת תפשכ לקספ תפשב שמתשמה לכל רזע רפסכ סג דעונ רפסה
 .וקוסיע ימוחתב תורישו

 : . :רבחמה
 תטיסרבינואמ םיעוציב רקחב רוטקוד ראות לעב וניה גרבלגנא אבא 'פורפ
 סוקינכטילופב םינש שולש ךשמב הארוה רחאל .1969 תנשמ (אצט) קרוי-וינ
 להנמ אוה זאמו ,הצרא הלע (שס!ו180חחו0 !ח51וזט16 טז אאצ) ,קרוי-וינ לש
 .םילשוריב היגולונכטל הובגה סייהיבב הצרמו םיבשחמל הקלחמה תא
 רקח לש םיאשונב םייעוצקמ תע יבתכב םירמאמ סטרפ גרבלגנא י'פורפ
 .הקיטסיטטסב רפס בתכו סיבשחמו סיעוציב


